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Abstract 

The aim of the project was to exam the possibilities to recover valuable 

chemicals with focus on protein from waste water from shrimp processing 

industry and fish-head-drying industry by using DAF system. The DAF system 

was run under different conditions with the aim to recover  as much dry matter 

as possible from the waste water.  

The results of the project indicated that the yield of the dry matter in the 

supernatant either from the shrimp processing water or the fish-head-drying 

processing water is highly dependent on the running conditions. By comparing 

dry matter yield recovered with or without flocculants, the research evolved 

that it is possible to increase the dry matter by using flocculants from 2% to 

4%. 

Dry matter concentration of the supernatant was increased in two ways; 

by centrifugation and filteration. This resulted in increase in dry matter from 

4% up to 14%. Protein measurements showed that the protein is 4.8 - 8.5 % of 

the dry matter. SDS-PAGE analysis of protein composition showed that the 

supernatant contained different proteins. In addition, waste water from 

different origin exhibited different protein compositions. More protein bands 

were shown on the gel where the flocculant was used, indicating that some of 

the proteins can not be recovered by using air-bubbles only. It can be 

concluded that DAF system that usually is used to clear waste water may also 

be a alternative method to recover valuable components such as protein from 

waste water. 

Keywords: Fisheries Process, Waste Water, DAF System, Protein, Flocculant. 
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Úrdráttur 

Gríðarlegt magn af vatni er notað í fiskiðnaði, sérstaklega við vinnslu á 

rækju. Algengt er að vinnsluvatni úr sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi sé dælt 

beint í sjó, sum fyrirtæki hafa fyrir því að grófhreinsa vatnið, þar sem tægjur, 

bein og skel eru síuð frá en önnur setja það óhreinsað út í sjó með tilheyrandi 

mengun. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að hreinsa 

vinnsluvatn með fleytikerfi og vinna samtímis verðmæt efni á borð við prótein, 

litarefni, kítín og fituefni úr vinnsluvatninu.  

Markmið verkefnisins var að skoða möguleika á vinnslu verðmætra 

efna með áherslu á prótein úr vinnsluvatni frá rækjuiðnaði og 

þorskhausaþurrkun með hjálp fleytikerfis. Fleytikerfi byggir á því að 

uppleystum ögnum er fleytt upp á yfirborð með hjálp loftbóla og uppsöfnuðum 

efnum er fleytt ofan af. Fleytikerfið var keyrt við mismunandi aðstæður með 

það að markmiði að vinna sem mest þurrefni úr vinnsluvatninu. Niðurstöður 

verkefnisins bentu til þess að töluvert væri hægt að hafa áhrif á 

þurrefnisheimtur úr vinnsluvatninu, hvort sem það var úr rækjuvinnslu eða úr 

þorskhausaþurrkun. Prófaðar voru vinnslur með agnabindara og kom í ljós að 

hægt var að auka þurrefnisheimtur með notkun hans úr u.þ.b. 2% upp í 4%.  

Þétting á floti, hvort sem um skilvindun eða síun var að ræða skilaði 

aukningu á þurrefni úr 4% í 14%. Niðurstöður próteinmælinga gáfu til kynna 

að í flotinu væri prótein (4,8 - 8,5% af þurrefni). Greining á samsetningu 

próteinanna í flotinu með rafdrætti sýndi að um mörg mismunandi prótein er að 

ræða. Samsetning próteinanna var mismunandi eftir því hvort um vinnsluvatn 

úr rækjuvinnslu eða hausaþurrkunarverksmiðju var að ræða. Fleiri bönd 

mynduðust þar sem notaður var agnabindari, sem gefur til kynna fleiri gerðir 

próteina. Það má því álykta að notkun fleytikerfis við hreinsun vinnsluvatns sé 

vænleg leið til að vinna verðmæt efni á borð við prótein úr vinnsluvatni. 

Lykilorð: Fiskiðnaður, Vinnsluvatn, Fleytikerfi, Prótein, Agnabindari. 
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1. Inngangur 

Sjávarútvegur er gamalgróinn iðnaður hér við land, í ellefta tölublaði Ægis 

frá árinu 1980 er talað um að rækjuveiðar á Íslandi hafi byrjað í kringum 1924 

með tilraunaveiðum Simon Olsen sem seinna stofnaði útgerð á Ísafirði ásamt 

félaga sínum O. G. Syre (Ásgeir Jakobsson, 1980). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands voru veidd rúm 10,5 þúsund tonn af rækju á Íslandsmiðum árið 2012 

(Hagstofa Íslands, 2012) og 10,9 þúsund tonn árið 2013 (Hagstofa Íslands, 

2013).  

Mikið magn af vatni er notað við vinnslu á rækju, (Gunnar Þórðarson, 

Albert Haraldsson, Albert Högnason, Ásbjörn Jónsson, Nguyen, Minh Van & 

Sigurjón Arason, 2013) til dæmis eru notuð á Grundarfirði um 42 tonn af vatni 

í ílögn fyrir 85 kör (einn dagur) auk þess sem að 800 tonn af vatni fara í vélar 

utan við frystingu á hverjum degi (Jóhann Þ. Ragnarsson, 2014). Ílögn rækju 

fer þannig fram að rækjan er lögð í pækil sem gengur undir nafninu 

ílagnarvatn. Út í ílagnarvatnið er sett salt, fjölfosfat (e. polyfosfat) og sýra með 

það að markmiði að losa um rækjuskelina svo auðveldara sé að vinna rækjuna 

(Gunnar Þórðarson, ofl. 2013). Þegar rækjan liggur í ílangarvatninu blandast 

saman við vatnið efni sem losna úr rækjuholdi og skel vegna niðurbrots 

(rotunar) (Booparthy, 2009).  

Fiskveiðar hafa verið stundaðar við Ísland frá landnámi  (Helgi Áss 

Grétarsson, 2008). Á hverju ári eru veidd hundruð þúsundir tonna af fiski af 

íslenskum togurum og er stór hluti aflans unninn í landi. Á árinu 2013 voru 

veidd 236,3 þúsund tonn af þorski við Íslandsstrendur samkvæmt Hagstofu 

Íslands (Hagstofa Íslands, 2014). Mikið af vatni er notað við bolfiskvinnslu en 

samkvæmt skýrslu frá Matís þá eru notuð um 20-30 tonn af vatni á hvert 

hráefnistonn (Stefán Freyr Björnsson, 2012). Mest af þessu vatni fer í þrif á 

sjávarafurðum, frystingu, flutning, kælingu og fleira (Duangpaseuth, S., Das, 

Q., Chotchamlong, N., Ariunbaatar, J., Khunchornyakong, A., Prashanthini, V., 

& Jutidamrongphan, W. 2007). Vinnsla Samherja á Dalvík notar til dæmis um 

6,3 tonn af vatni á dag við skolun á hausum (Atli Dagsson 2014).  

Mikið er af bæði óuppleystum og uppleystum efni í vinnsluvatni 

sjávarútvegsfyrirtækja. Dæmi um óuppleyst efni eru hreistur og tægjur en 
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uppleyst efni eru lífræn efnasambönd á borð við prótein. Á flestum stöðum 

hérlendis fer frárennslisvatn frá vinnslustöðvum óhreinsað út í sjó (Stefán Freyr 

Björnsson, 2012) en aftur á móti eru strangari reglur um losun slíks úrgangs 

erlendis (EUR-Lex, 1991). Þar eru notaðar mismunandi aðferðir til að hreinsa 

vinnsluvatnið áður en það rennur út úr verksmiðjunum eins og til dæmis 

fleytikerfi (e. Dissolved air flotation (DAF)) (DAF-CORPORATION, [án árs]; 

Nijhuis Water Technology, [án árs]).  

Fleytikerfi byggir á því að binda agnir í vinnsluvatni við loftbólur og 

fleyta þeim upp á yfirborðið þannig að hægt sé að fleyta þeim ofan af. Hægt er 

að nota agnabindara til að auka bindieiginleika loftbólanna við efni í 

vinnsluvatninu (CleanWater Service, 2013; Piazza, Lora, & Garcia, 2014). Í 

vinnsluvatni sjávarútvegsfyrirtækja er mikið af próteinum og fituefnum líkt og 

astaxanthin sem hafa brotnað niður við vinnslu afurða (Cahú, o.fl., 2012; 

Bueno-Solano, o.fl., 2009). Misjafnt er eftir sjávarafurðum og vinnsluaðferðum 

hversu mikil fita og prótein eru til staðar (Rollón, 1999). 

Fita og prótein eru mikilvæg næringarefni og því verðmæt. Ágóði 

hreinsunar á vinnsluvatni getur því verið mikill, til dæmis hafa efni úr 

vinnsluvatni frá fiskvinnslum verið notuð í dýrafóður og áburð fyrir landbúnað 

(Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008). Dæmi um beinar afurðir úr hreinsun á 

vinnsluvatni eru prótein (Cahú, o.fl., 2012), fitur (Wang, Lung, Lo, & 

Yapijakis, 2006), kítósan, náttúruleg litarefni, kollagen, ensím og fleira (Kim & 

Senevirathne. 2011). Það er því um efnahagslegan ávinning að ræða að 

einangra aukaafurðir eins og fitu og prótein úr vinnsluvatninu samhliða 

hreinsun á vatninu (Cahú, o.fl., 2012). 

Markmið rannsóknarvinnunnar var að kanna möguleika á vinnslu 

verðmætra efna með áherslu á prótein úr ílagnarvatni frá rækjuvinnslu og 

skolvatni úr fiskhausaþurrkun með fleytikerfi, finna leið til að hámarka heimtur 

þurrefnis í floti við mismunandi aðstæður auk þess að kanna próteinmagn og 

próteinsamsetningu. Ávinningur hreinsunarinnar er aukin verðmætasköpun og 

minni umhverfismengun.  

Í þessari rannsókn var notað fleytikerfi sem sérstaklega hafði verið 

smíðað fyrir Iceprotein ehf., sem er rannsóknar og þróunarfyrirtæki á 

Sauðárkróki, til að kanna möguleika á vinnslu þurrefna úr vinnsluvatni. Fengið 

var vinnsluvatn frá fiskhausaþurrkunarverksmiðju Samherja á Dalvík auk 
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ílagnarvatns frá rækjuvinnslu Fisk Seafood á Grundarfirði og frá Hólmadrangi 

á Hólmavík.  
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1. Fræði 

1.1. Hliðarafurðir rækju- og fiskvinnslu 

1.1.1.  Rækja 

Í hefðbundinni rækjuvinnslu er aðeins verið að nýta um 20 - 65% af 

heildarþyngd rækjunnar til manneldis. Höfuð, skel og fætur eru svokallaðar 

hliðarafurðir og geta verið frá 35 - 80% af heildarþunga rækjunnar. Magn 

hliðarafurða fer eftir tegund rækjunnar og árstíma (Bueno-Solano, o.fl., 2009; 

Watkins, Adair, & Oldfield, 1982). Hliðarafurðirnar eru ríkar af próteinum, 

fitu, astaxanthini og kítíni (Ghorbel-Bellaaj, Jridi, Khaled, Jellouli, & Nasri, 

2012; Cahú, o.fl., 2012). Auk hefðbundinna hliðarhráefna inniheldur 

vinnsluvatnið mikið af efnum, bæði föstum og uppleystum. Föstu efnin eru til 

dæmis rækjuskeljabrot og uppleystu efnin geta verið prótein, peptíð, 

„glycosaminoglycans“ (GAGs) (Cahú, o.fl., 2012), salt, fjölfosfat og fleira 

(Gunnar Þórðarson, o.fl., 2013).  Skelin er að mestu leiti samansett úr vatni, 

kítíni, kalki, karóteinpróteinum (e. carotenoids) og GAG (Cahú, o.fl., 2012). 

Dæmi um vinnsluferla á hliðarafurðum rækjuvinnslu má sjá á mynd 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Úr Cahú o.fl. 2012. Dæmi um möguleika á nýtingu hliðarafurða úr rækjuvinnslu. Hægt er 

til dæmis að framleiða kítín og kítósan úr rækjuskel auk vatnsrofinna próteina. 
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1.1.2.  Fiskhausaþurrkun 

Við vinnslu á bolfiski falla til verðlitlar afurðir á borð við hausa og 

hryggi (Jayathilakan, Sultana, Radhakrishna, & Bawa, 2012). Þurrkun er 

algeng vinnsluaðferð á hausum og hryggjum, hvort sem hún er inni eða úti 

(Codland, 2012). Þegar þorskhausar koma úr fiskvinnslu í inniþurrkun líkt og 

hjá Samherja eru hausarnir fyrst skolaðir með vatni til að losna við blóð, 

hreistur og annað sem getur verið á hausunum. Í þessu vatni eru því bæði 

uppleyst (t.d. prótein) og óuppleyst efni (t.d. hreistur og tægjur) (Atli Dagsson, 

2014). Skolvatnið fer síðan ofan í svokallað ruslahólf og er þar grófsíað áður en 

það rennur út í sjó. Magn skolvatns sem er notað á dag er um 6,3 tonn (Atli 

Dagsson, 2014), sem væri á ári (miðað við 260 vinnudaga) 1368 tonn. 

 

1.2.  Fleytikerfi og agnabindarar 

Fleytikerfi eru notuð víðsvegar um heiminn, algengt er að slík kerfi séu 

notuð til að hreinsa vinnsluvatn frá fyrirtækjum áður en það rennur út í 

umhverfið (Wang, o.fl., 2006). Kerfin eru einnig notuð til þess að hreinsa 

neysluvatn þar sem vatnsbirgðir eru litlar eða vatnið er ekki talið nægilega 

hreint til neyslu (Nijhuis Water Technology, [án árs]). Samkvæmt heimasíðu 

ástralska fyrirtækisins Aeroflotat þá virkar kerfið þannig að lofti er dælt inn í 

tank með loftbóludælu (e. air drum) samhliða vatninu sem á að hreinsa 

(Aeroflotat, [án árs]). Í loftbóludælunni er þrýstingur sem myndar agnalitlar 

loftbólur (20-30 µm í þvermál), stærri loftbólur og yfirþrýstingur fer út um 

ventil sem liggur ofan á loftbóludælunni (Inwatec Sp.o.o., [án árs]). Loftið 

binst ögnum vatnsins þegar það blandast saman við vinnsluvatnið með þeim 

afleiðingum að agnirnar fljóta upp á yfirborðið og mynda flot sem síðan er 

fleytt ofan af tankinum með sköfu. Vatnsyfirborðið er stillt þannig að skafan 

tekur einungis flot niður í rör sem skilar afurðinni út úr tankinum. Undan 

rennur síðan hreinna vatn (mynd 2) (Aeroflotat, [án árs]; DAF-

CORPORATION, [án árs]). Margir þættir hafa áhrif á það hversu vel agnirnar 

bindast og það er meðal annars hleðsla vatnsins, sýrustig, hitastig, hvaða 

lofttegund er notuð í loftbóludælu og hvaða efni eru að finna í vatninu 

(Haarhoff & Edzwald, 2013). 
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Mynd 2. Fleytikerfi, er frekar einfalt kerfi sem byggir á því að fleyta örögnum vatns á 

yfirborð þess með því að dæla inn örloftbólum. Á tankinum eru 3 dælur, ein fyrir loft, önnur 

inndæling fyrir vatnið sem á að vinna og sú seinasta fyrir agnabindara. Myndin var fengin hjá 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolved_air_flotation þann 26.03.14 

 

Hægt er að bæta hjálparefnum út í vatnið sem á að hreinsa til að 

auðvelda/auka viðloðun agnanna við loftbólurnar. Í þessum tilgangi eru oft 

notuð efni sem innihalda annað hvort jákvætt- eða neikvætt hlaðnar jónir eða 

svokallaðir agnabindarar (e. flocculant) (Hydro-Flo Technologies, [án árs]; 

Colic o.fl., 2007). Val á agnabindara fer eftir því efni sem á að vinna úr vatninu 

(Colic, o.fl., 2007; The key to clean water, 2012). Í sírennslistönkum þarf að 

huga að því að nota agnabindara sem mynda síður slímhimnu (e. biofilm) eins 

og til dæmis fjórgrein pólýamíð (e. quaternary polyamines). Dæmi um ólífræna 

agnabindara sem notaðir eru í matvælaiðnaði geta verið járn III (e. trivalent 

iron) og ál III (e. aluminum) en lífrænir eru katjónísk fjölrafkleyf efni (e. 

cationic polyelectrolytes) eins og fjölamín (e. polyamines) (Colic, o.fl., 2007). 

Hægt er að fella út sum prótein með breytingu á sýrustigi vatnsins auk þess að 

nota ólífræn storkuefni (e. inorganic coagulants) (Colic, o.fl., 2007). 

1.3. Lífefni 

1.3.1. Prótein 

Prótein eru samansett úr amínósýrum sem tengjast með samgildum (e. 

covalent) tengjum. Til eru 20 mismunandi amínósýrur sem allar eru α-

amínósýrur vegna þess að þær hafa amínóhóp tengdan á sama kolefnisatóm. 

Munurinn á milli amínósýra liggur í svokölluðum R-hópi sem ræður byggingu, 

stærð, hleðslu og leysni þeirra í vatni (Nelson & Cox: Lehninger: Principles of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolved_air_flotation%20þann%2026.03.14
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Biochemistry, 2008, bls. 72-73). Prótein hafa mismunandi hlutverki að gegna, 

fyrir utan að vera mikilvægt næringarefni þá hvata þau efnaskiptum, eru 

byggingaeiningar, viðtakar, boðefni og flutningsprótein (Nelson & Cox: 

Lehninger: Principles of Biochemistry. 2008, bls. 14).  

Af þeim 20 amínósýrum sem prótein eru gerð úr eru 9 þeirra 

lífsnauðsynlegar þ.e. eru ekki framleiddar í líkamanum og verða því að vera í 

fæðu. Þær eru: ísóleucín (e. isoleucine), leucín (e. leucine), lýsín (e. lysine), 

meþíonín (e. methionine), fenylalanín (e. phenylalanine), þreonín (e. 

threonine), tryptófan (e. tryptophan), þyrósín (e. tyrosine) og valín (e. valine) 

(Vander, Sherman, & Luciano: Human Physiology - The Mechanism of Body 

Function. 2001. bls. 85-86). Prótein eru mikilvæg næringarefni og fer það eftir 

amínósýrusamsetningu próteinanna hversu næringarrík þau eru (Albanese: 

Protein and Amino acid nutrition, 1959, bls. 225-228). Prótein úr sjávardýrum 

svo sem rækju og fiski eru talin sérstaklega næringarrík þar sem þau innihalda 

mikið magn af mikilvægum amínósýrum fyrir menn og dýr, t.d. inniheldur 

rækja arginín (Watkins, Adair, & Oldfield, 1982), leucín, fenylalanín og 

þreonín (Randriamahatody, o.fl., 2011) en í fiski eru t.d. lýsín, histidín, 

þreonín, valín og tárín (Liaset & Espe, 2008). 

 Í umræðunni um aukna nýtingu sjávarfangs hefur mikið verið rætt um 

prótein þar sem mikið af hliðarafurðum sem verða til við vinnslu á sjávarfangi 

eru próteinríkar og því eftirsóknavert að einangra próteinin úr hliðarafurðunum 

eins og afskurði, rækjuskel eða úr vinnsluvatninu (Colic, o.fl., 2007; Cahú, 

o.fl., 2012; Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008).  

Einangruð prótein má selja sem íblöndunarefni í fóður eða hefðbundin 

matvæli (Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008), en einnig er hægt að selja 

próteinin ein og sér sem fæðubótarefni (Guðjón Þorkelsson, Þóra Valsdóttir, 

Guðrún Anna Finnbogadóttir, & Sigrún Mjöll Halldórsdóttir, 2008; Herpandi, 

Rosma, & Nadiah, 2011).  

 

1.3.2. Kollagen 

Kollagen er algengasta próteinið í líkama okkar, það er 

byggingarprótein (McClements & Decker: Fennema's Food Chemistry, 2008, 

bls. 933) sem er gert úr glýsín - prólín – X eða glýsín – X – hýdoxýprólín. X 
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stendur fyrir allar aðrar amínósýrur heldur en glýsín, prólín og hýdroxýprólín 

(Szpak, 2011). Mikið af kollageni finnst í þorski (Duan, Zhang, Du, Yao, & 

Konno, 2009) og öðrum beinfiskum og samkvæmt skýrslu 6-05 frá 

Rannsóknarstofnun fiskiðnarins þá er kollagen allt að 2-3% af heildarpróteini í 

þorski (Helga Gunnlaugsdóttir & Guðjón Þorkelsson, 2005) og þá sérstaklega 

mikið af því í roðinu (Duan, Zhang, Du, Yao, & Konno, 2009; Sadowska, 

Kolodziejska, & Niecikowska, 2003).  

Kollagen er hægt að nota í ýmislegt, þar á meðal í snyrtivörur líkt og 

íslenska fyrirtækið Sif Cosmetics gerir í framleiðslu sinni á EGF húðvörunum 

(EGF, [án árs]), einnig er annað íslenskt fyrirtæki, Codland að vinna við 

einangrun og hreinsun á kollageni úr þroski sem er síðan selt til Spánar og 

notað í snyrtivörur (Landsamband íslenskra útvegsmanna, 2014). Þá er líka 

hægt að hreinsa kollagen og nota sem fæðubótarefni líkt og NUTRIlenk gerir 

(Gengur vel, 2013). 

 

1.3.3. Fituefni 

Fituefni eru efnafræðilega fjölbreytt efnasambönd sem eru leysanleg 

með lífrænum leysum (McClements & Decker: Fennema's Food Chemistry, 

2008, bls. 156) en illleysanlegt í vatni (Nelson & Cox: Lehninger: Principles of 

Biochemistry, 2008, bls. 14). Fita er forðanæring margra lífvera, auk þess sem 

fituefni geta verið hjálparefni ensíma, rafeindaberar, litarefni og hjálparefni við 

samsetningu próteina (Nelson & Cox: Lehninger: Principles of Biochemistry, 

2008, bls. 343). Fita getur oxast og veldur þessi oxun hennar þránun 

(McClements & Decker: Fennema's Food Chemistry, 2008, bls 186-187). 

Hægt er að skipta fitu upp í ómettaðar- (ein- og fjölómettaðar) og 

mettaðar fitusýrur (McClements & Decker: Fennema's Food Chemistry, 2008, 

bls. 156-159). Mannslíkaminn getur myndað einómettaðar fitusýrur (e. PUFA) 

en þær fjölómettuðu verða að koma úr fæðunni, þær eru þó lífsnauðsynlegar og 

spila stórt hlutverk í t.d. himnuflæði (e. membrane fluidity) og gena tjáningu (e. 

gene expression) (McClements & Decker: Fennema's Food Chemistry, 2008, 

bls, 210-212).  

Sjávarfang er dæmi um matvæli sem inniheldur mikið af fjölómettaðri 

fitu (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2007) og til dæmis inniheldur þorskur 
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sérstaklega mikið af einómettuðum fitusýrum (Jensen, Larsen, Rustad, & 

Eilertsen, 2013) og rækja inniheldur mikið af asthaxanthini  (Stepnowski, 

Ólafsson, Helgason, & Jastorff, 2004) og örðum ómettuðum fitusýrum 

(Kandra, Challa, & Jyothi, 2012). 

Nýtingarmöguleikar geta verið margskonar. Meðal annars sem hrein 

fæðubótarefni líkt og lýsi (Lýsi, [án árs]) eða sem fóður fyrir skepnur 

(Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008). 

 

1.3.4. Karótein 

Karótein (e. carotenoids) er byggt úr langri samtengdri próteinröð sem 

hefur tvítengi og tvíhliða samhverfa byggingu í kringum tvítengi sem kemur 

fram í plöntum en ekki dýrum (Rao & Rao, 2007). Til eru nokkrar gerðir 

karóteina og má þar helst nefna β-karótein, α-karótein, lycopene, lutein, 

cryptoxanthin (Rao & Rao, 2007), astaxanthin (Sachindra & Mahendrakar, 

2010) og zeaxanthin (Maiani, o.fl., 2009). Mismunandi karótein hafa 

mismunandi endahópa sem gefa þeim misjafna liti og afoxaravirkni. β-karótein 

og lycopene hafa verið mest rannsökuð en vitað er að hitun hefur áhrif á virkni 

allra karóteina (Rao & Rao, 2007). Þar sem karótein hafa afoxandi hæfileika 

(Yeum, Aldini, Russell, & Krinsky, 2009) er talið að það minnki líkur á hjarta- 

og æðasjúkdómum, auk krabbameins og krónískra sjúkdóma (Rao & Rao, 

2007).  

Gerð hefur verið rannsókn á stöðugleika karóteina í vinnsluvatni 

rækjuvinnslu (Sachindra & Mahendrakar, 2010). Astaxanthin er helsta 

karóteinefnið sem finnst þar (Cahú, o.fl., 2012) og hafa menn notað lífræn efni 

líkt og jurtaolíu til að einangra karóteinefni úr hliðarafurðum (Sachindra & 

Mahendrakar, 2010). Karótein hafa verið notuð sem viðbótarefni í margskonar 

matvæli (Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008) svo sem fiskisósur (Sachindra & 

Mahendrakar, 2010). Karótein er mikilvægt í fæðu dýra til að þau geti myndað 

A vítamín undir húð (Rao & Rao, 2007) og því væri hægt að nota t.d. karótein 

úr rækju í fæðu fyrir dýr (Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008). 
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1.3.5. Kítín 

Kítín er framleitt af mörgum lífverum (Ghorbel-Bellaaj, o.fl., 2012) og 

finnst aðallega í skel skeldýra. Kítin er talið algengasta fjölliðan sem er 

framleidd af dýrum á eftir sellulósa, en talið er að í lífríkinu sé framleitt yfir 1 

billjón tonn af kítini á ári hverju (Nelson & Cox: Lehninger: Principles of 

Biochemistry, 2008, bls. 247). Kítín er línuleg fjölliða af poly β (1-4) N-acetyl 

D-glucosamine. Það inniheldur köfnunarefni og á að mörgu leiti skylt við 

sellulósa (Ghorbel-Bellaaj, o.fl., 2012). Hægt er að finna 3 gerðir af kítíni í 

náttúrunni, það er α-kítín, β- kítín og γ-kítín (Ghorbel-Bellaaj, o.fl., 2012).  

Skel krabbadýra eins og rækju inniheldur hátt hlutfall kítíns og hægt er 

að einangra það úr skelinni með því að nota sterkan basa til að draga próteinin 

úr skelinni og svo sýru sem fjarlægir kalkið. Þessi aðferð er langmest notuð við 

vinnslu á kítíni en hún er mengandi og þar að auki er ekki hægt að nýta 

próteinið á arðbæran hátt. Í staðinn er hægt að nota bæði ensím og örverur til 

að fjarlægja prótein og steinefni úr skelinni (Ghorbel-Bellaaj, o.fl., 2012). Kítin 

er afar verðmætt efni og fer verðgildi þess eftir hreinleika þess (Alibaba.com, 

2014). Kítin er notað í ýmis konar iðnað á borð við matvælaiðnað (Chitin, 

Chitosan and their Derivatives from Marine Rest Raw Materials: Potential 

Food and Pharmaceutical Applications, 2012), lyfjaiðnað (Lee, o.fl., 2011) og 

snyrtivöruiðnað (Morganti, 2010). 

 

1.3.6. Glycosaminoglycans (GAGs)  

Glycosaminoglycans eða muco fjölsykrur eru samsettar úr endurteknum 

tvísykrum. Til eru nokkrar undirtegundir af GAGs, sem eru Chondroitin 

Sulfate (CS), Keratan Sulfate (KS), Hyaluronan (HA), Dermaatan Sulfat (DS) 

og Herparan sulfat (HS). Ef að nefna á hlutverk þessara fjölsykra þá hefur CS 

stórt hlutverk í endurnýjun miðtaugakerfis og liða auk þess að hafa áhrif á 

heilavöxt, taugavirkni og sýkingar sýkla (Sugahara, o.fl., 2003). KS gegnir 

mikilvægu hlutverki í hreyfanleika frumna, festinga og annarra líffræðilegra 

ferla (Funderburgh, 2000). HA hefur enga súlfathópa og er einfaldasta gerð 

GAGs. Hægt er að finna það á flestum stöðum í náttúrunni á nokkrum formum, 
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t.d. er það í miklu magni í húð og skel dýra og getur virkað sem bindiprótein 

(Esko, 1999). 

 Það er notað í dýrafóður fyrir gæludýr til að koma í veg fyrir t.d. 

þarmabólgu (e. Inflammatory bowel disease) og liðagigt (e. Intervertebral disk 

disease) (Marsden, 2007). Hægt er að nota HA og CS í lífræna vefi, þar eru 

þessi efni notuð til að fá frumurnar til að sérhæfa sig og framleiða annað hvort 

bein eða húð og hafa einnig áhrif á kollagen uppbyggingu og græða sár 

(Salbach, o.fl., 2012). 

 

1.4.  Nýting hliðarfurða 

Hægt er að nýta hliðarafurðir sjávarútvegsfyrirtækja á marga vegu, allt 

frá því að vera ódýr hráefni í dýrafóður (Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008), 

íblöndunarefni í matvæli (Sachindra & Mahendrakar, 2010) upp í að vera hrein 

fæðubót fyrir fólk eða efni í snyrtivörur (Cahú, o.fl., 2012). 

Fæðubótarefni eru í raun þau efni sem eru viðbót við venjulega fæðu 

sem hafa hátt hlutfall næringarefna eða hafa lífeðlisfræðilega virkni 

(Skilgreining - Hver er skilgreiningin á fæðubótarefni?, 2004). Talið er að 

skortur á einómettuðum fitusýrum geti birst sem þreyta, þurrkur í húð, slæmt 

minni, hjartavandamál og skapsveiflur. Með reglulegri neyslu er hægt að 

minnka líkur á hjarta og æðasjúkdómum (Ehrlich, 2011; Aben & Danckaerts, 

2010; Aronson, o.fl., 2001).  

Mikil aukning hefur orðið í sölu á próteindufti, duftið er notað í 

fæðubótarefni, sem aukaefni í matvæli (Guðjón Þorkelsson, o.fl., 2008) og sem 

markfæði fyrir sjúklinga (Swinbanks & O'Brien, 1993). Nú þegar hafa menn 

gert tilraunir með að melta (e. hydrolyze) og þurrka rækjuskel í próteinduft til 

matvælaframleiðslu (Mizani, Aminlari, & Khodabandeh, 2005) auk þess að 

frostþurrka meltan þorsk og búa þannig til próteinduft (Šližytė, Daukšas, Falch, 

Storrø, & Rustad, 2005). Ef andoxunarvirkni mælist í vinnsluvatninu væri hægt 

að einangra og hreinsa andoxarana og nýta þá í blóðþrýstings- og 

krabbameinslyf (Moure, o.fl., 2001; Mendis & Kim, 2006). 

Prótein má nota í verðminni afurðir á borð við dýrafóður og áburð 

(Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008). Hægt er að nota kollagen við framleiðslu 
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á gelatíni, lyf (Safandowska & Pietrucha, 2013) og snytrtivörur (Safandowska 

& Pietrucha, 2013; 11. Fish Collagen and Tissue Repair, 2011). 

 

1.5.  Rannsóknarspurningar 

 Er hægt að fanga verðmæt efni eins og t.d. prótein úr vinnsluvatni 

rækjuvinnslu og hausaþurrkunarvinnslu með því að nota fleytikerfi? 

 Er hægt að auka þurrefni í floti án þess að tapa mikið af efnum? 

 Hversu mikið af próteini er í floti vinnsluvatnsins? 

 Eykur agnabindari heimtur á þurrefni í vinnsluvatni?  
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Vinnsluvatnið 

Vinnsluvatn var fengið til athugunar frá þremur vinnslustöðvum. 

Rækjuvinnslu Fisk Seafood á Grundarfirði, Rækjuvinnslu Hólmadrangs á 

Hólmavík og Fiskhausaþurrkverksmiðju Samherja á Dalvík. 

Rækjuvinnsluvatnið var í báðum tilfellum ílagnarvatn, annars vegar af frosinni 

rækju (Grundarfjörður) og hins vegar af ferskri rækju (Hólmavík). Vatnið úr 

fiskhausaþurrkverksmiðjunni á Dalvík var vatn sem skolar ruslahólf hjá 

færibandi sem hausarnir koma inn í verksmiðjuna á. 

Vatnið var flutt frá þessum þremur stöðvum á Sauðárkrók á 

mismunandi hátt. Vatnið frá Grundarfirði var flutt í tveimur 1000 L 

sáputönkum, það var haft í kælingu alveg frá því að rækjan var tekin úr því, 

þangað til það kom í hús á Sauðárkróki. Vatnið frá Hólmavík var einnig í 

tveimur 1000 L sáputönkum, það var hins vegar ekki haft í kæli þegar það var 

flutt og var því orðið úldið þegar það kom á Sauðárkrók (samt var ákveðið að 

vinna það). Vatnið frá Dalvík var flutt í plastkörum, fyrst var settur ís í botninn 

á karinu, þá var settur ofan í það tröllapoki og vatninu dælt ofan í hann. Bundið 

var fyrir pokann með vírabindi, ís settur ofan á pokann og svo lok yfir karið. 

Vatnið var í kælingu alla flutningsleiðina. 

 

2.2. Fleytikerfi 

2.2.1.  Fleytitankur 

Fleytikerfið sem notað var í þessari rannsókn byggir á svokölluðum 

fleytitanki. Fleytitankurinn var smíðaður af Unnari Egilssyni og Axel 

Eyjólfssyni, en tankurinn var lokaverkefni þeirra í vélstjórn við 

Verkmenntaskólann á Akureyri. Tankurinn gefur möguleika á mörgum 

stillingum, hvað varðar inndælingu, íblöndun efna o.fl. (mynd 3). 
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Mynd 3. Ferill fleytitanks sem var smíaður af Unnari Egissyni og Axeli Eyjólfssyni. 

Fleytikerfið á mynd 3 virkar þannig að vinnsluvatni er dælt inn í 

tankinn með  inndælingardælu af gerðinni SAER H/80 (SAER Elettropompe, 

Ítalía) sem getur mest dælt 6000 L á klukkustund. Möguleiki er að blanda 

agnabindara saman við vinnsluvatnið um leið og því er dælt inn í tankinn með 

púlsdælu af gerðinni Iwaki Metering pump EWN – C36VCER (IVAKI, Japan) 

og getur hún mest dælt 25 L á klukkustund. Saman við þetta tvennt blandast 

örloftbólur sem er dælt inn með loftbóludælu af gerðinni KTM20ND045-KGl 

(Nikuni, Japan).  

Vinnsluvatni, lofti og agnabindara er dælt inn í tankinn neðan frá. 

Prótein, fitur og önnur efni í vinnsluvatninu bindast við loftbólurnar og fljóta 

upp á yfirborðið með loftbólunum og mynda flot sem er skafið af yfirborði 

tanksins með sköfukerfi. Flotið fer ofan í rör sem skilar afurðinni út úr 

tankinum. Hreinsaða vatnið (frárennsli/affall) fer út úr tanknum í gegnum rör 

sem er fyrir miðjum tanki og er leitt upp í lítið hólf (hægramegin á mynd 3). 

Hægt er að stilla í hvaða hæð vatnið er leitt út úr tankinum með S-laga röri sem 

hægt er að snúa upp og niður. 

Áður en tilraunir með vinnsluvatn hófust var unnið með kranavatn í 

þeim tilgangi að sjá hvernig vinnsluferill tanksins færi fram og hvaða stillingar 

yrðu líklegastar til árangurs. Til dæmis hversu hröð inndæling mætti vera 

miðað við stillingu á yfirborðshæð tanksins. Ákveðið var að skafan yrði á 

stillingunni 15 Hz við allar vinnslurnar til að fækka breytum. 
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2.2.2.  Agnabindari 

Agnabindarinn sem var notaður kom frá Kemira í Kanada. Hann heitir 

Superfloc 250GDH og er polýacrýlamíð katjónískur. Samkvæmt upplýsingum 

frá fyrirtækinu er að hámarki leyfilegt að nota 20 mg/L í matvælaiðnaði. Í 

rannsóknum Kemira hafa verið notað 11-20 mg/L (Kemira, 2009).  

 

2.3. Vinnsla þurrefna úr vinnsluvatni með fleytikerfi 

Í upphafi vinnslu var fleytitankurinn ávallt fylltur af kranavatni (1000 - 

1200 L). Tekin voru sýni í upphafi af vinnsluvatni frá Hólmadrangi á 

Hólmavík og Hausaþurrkunarverksmiðju Samherja á Dalvík en ekki náðist að 

taka sýni af vinnsluvatni frá rækjuvinnslu Fisk Seafood á Grundarfirði.  

 

2.3.1.  Vinnsluvatn frá rækjuvinnslu Fisk Seafood í Grundarfirði 

Byrjar var að vinna vinnsluvatn frá rækjuvinnslu Fisk Seafood frá 

Grundarfirði. Prófaðar voru mismunandi stillingar á inndælingarhraða og 

þrýstingi loftbóludælu en púlsdæla (agnabindari) var ekki notuð. Kveikt var á 

sköfunni þegar að flot var farið að myndast og svo var hæðin á yfirborðinu 

stillt með frárennslisröri (mynd 3). Flotinu var safnað saman í fötur og 

stillingum tanksins var breytt á mismunandi hátt til að reyna að hámarka 

þurrefnisinnihald flotsins. Tekin voru sýni af affallinu (GA-) og flotinu (GF-) á 

um 10-15 mín fresti alla vinnsluna og nákvæmar stillingar á fleytitanki skráðar 

fyrir hverja sýnatöku (tafla 1). Sýni af affalli var tekið úr hólfi sem er á hægri 

hlið tanksins og flot sýni var tekið þegar flotið féll úr röri sem leiðir flotið út úr 

tankinum. Tekin voru 2 sýni úr hvorum botnfallskrana (undanskot á botnfalli, 

mynd 3) sem eru undir tankinum, stóri (BS-) og litli (BL-). Fyrra sýnið var 

tekið þegar 1000 L af vinnsluvatni hafði verið dælt í tankinn og seinna sýnið 

var tekið þegar að vinnslu vatnsins var lokið (2000 L). Sýni voru tekin og fryst 

í -80°C þar til þau voru rannsökuð. 
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Tafla 1. Stillingar fleytitanks við vinnslu á Grundarfjarðarvatni, nafn sýna og tími sýnatöku. Hér 

sést tímalengd á hverri stillingu tanksins og hvenær sýni var tekið. Heildarlengd vinnslu var 4 klst 

og 45 mín. 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýstingur 

(bör) 

Undir-

þrýstingur 

(bör) 

Sýni 

affall 

Sýni 

flot 

Tími 

vinnslu 

(klst) 

1060 0,46 -0,04 GA1 GF1 00:15 

1060 0,46 -0,04 GA2 GF2 00:30 

1060 0,46 -0,04 GA3 GF3 00:40 

1090 0,46 -0,04 GA4 GF4 1:05 

1090 0,3 -0,04 GA5 GF5 1:20 

1090 0,3 -0,04 GA6 GF6 1:30 

1090 0,2 -0,03 GA7 GF7 1:45 

1090 0,2 -0,04 GA8 GF8 1:55 

1090 0,5 -0,04 GA9 GF9 2:10 

1090 0,5 -0,04 GA10 GF10 2:25 

1090 0,2 0,03 GA11 GF11 2:40 

2000 0,4 -0,04 GA12 GF12 2:50 

2000 0,4 -0,04 AG13 GF13 3:05 

2500 0,4 -0,04 GA14 GF14 3:20 

1500 0,5 -0,04 GA15 GF15 3:35 

1500 0,5 -0,04 GA16 GF16 3:50 

1500 0,4 -0,04 GA17 GF17 4:00 

1500 0,3 -0,04 GA18 GF18 4:15 

1500 0,3 -0,04 GA19 GF19 4:30 

1500 0,3 -0,04 GA20 GF20 4:45 

 

2.3.2.  Vinnsluvatn frá Hólmadrangi á Hólmavík 

Þegar vinnsluvatnið frá Hólmadrangi á Hólmavík var unnið voru 

notaðar þær stillingar sem komu best út hvað varðar heimtur á þurrefni við 

vinnslu á  Grundarfjarðarvatni. Stillingarnar eru eftirfarandi: (1) Loftbóludæla: 

yfirþrýstingur 0,5 bör og undirþrýstingur -0,04 bör; (2) Inndælingardæla: 1100 

og 1500 L/klst, sjá nánar í töflu 2. Auk þess sem púlsdælan var notuð við 

seinustu 300 lítrana af ílagnarvatninu. Hún var látin dæla 13 L/klst og lengd 

hverrar inndælingar tók 60 sekúndur. Tekin voru sýni af affallinu (HA-) og af 

flotinu (HF-) (nánast samtímis) á um það bil 10-15 mínútna fresti alla  

vinnsluna við ákveðnar stillingar á fleytitankinum (tafla 2). Agnabindarinn var 

blandaður út í kranavatn í styrkleikanum 20 mg/L. Sem síðan þynntist út í 1500 
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L af vatni sem gerir styrk upp á 0,0133 mg/L. Prófaðir voru hærri styrkleikar 

en agnabindaradælan gat ekki dælt blöndunni inn í tankinn sökum þess hve 

seig agnabindaralausnin varð. Sýni voru tekin og fryst í -80°C þar til frekari 

rannsóknir fóru fram. 

 

Tafla 2. Stillingar fleytitanks við vinnslu á Hólmavíkurvatni. Magn agnabindara, nafn sýna og tími 

sýnatöku. Hér sést tímalengd á hverri stillingu tanksins og hvenær sýni var tekið. Heildarlengd 

vinnslu var 5 klst og 15 mín. 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýstingur 

(bör) 

Undir-

þrýstingur 

(bör) 

Agnabindari 

(L/klst) 

Sýni 

affall 

Sýni flot Tími 

vinnslu 

1100 0,50 -0,04 0 HA1 HF1 00:15 

1100 0,50 -0,04 0 HA2 HF2 00:25 

1100 0,50 -0,04 0 HA3 HF3 00:35 

1100 0,50 -0,04 0 HA4 HF4 00:45 

1100 0,50 -0,04 0 HA5 HF5 00:55 

1500 0,50 -0,04 0 HA6 HF6 1:05 

1500 0,50 -0,04 0 HA7 HF7 1:20 

1500 0,50 -0,04 0 HA8 HF8 1:35 

1500 0,50 -0,04 0 HA9 HF9 1:45 

1500 0,50 -0,04 0 HA10 HF10 1:55 

1500 0,50 -0,04 0 HA11 HF11 2:10 

1500 0,50 -0,04 0 HA12 HF12 2:25 

1500 0,50 -0,04 0 HA13 HF13 2:40 

1500 0,50 -0,04 0 HA14 HF14 2:55 

1500 0,50 -0,04 0 HA15 HF15 3:10 

1500 0,50 -0,04 0 HA16 HF16 3:25 

1500 0,50 -0,04 0 HA17 HF17 3:40 

1500 0,50 -0,04 0 HA18 HF18 3:55 

1100 0,50 -0,04 0 HA19 HF19 4:10 

1100 0,50 -0,04 0 HA20 HF20 4:20 

1100 0,50 -0,04 0 HA21 HF21 4:35 

1100 0,50 -0,04 15 HA22 HF22 4:50 

1100 0,50 -0,04 15 HA23 HF23 5:00 

1500 0,50 -0,04 15 HA24 HF24 5:15 

        HF+P 1-4* 

*Sýni HF+P 1-4 voru tekin eftir að flotinu hafði verið safnað saman í fötu. Hrært var upp í flotinu til að 

fá einsleita lausn og 4 sýni voru tekin. 



 

 

18 

 

2.3.3. Vinnsluvatn frá hausaþurrkunarverksmiðju Samherja á Dalvík 

Þegar að vinnsluvatnið frá hausaþurrkunarverksmiðju Samherja á 

Dalvík var unnið var inndæling höfð á 1100 L/klst stillingu í upphafi en síðan á 

1500 L/klst seinna þar sem hún hafði komið best út þegar að Hólmavíkurvatnið 

var unnið. Kveikt var á loftbóludælu með undirþrýsting -0,04 bör og 

yfirþrýsting 0,5 bör. Síðan var kveikt á púlsdælu og hún látin dæla 10 L/klst og 

lengd hverrar inndælingar var 60 sekúndur. Kveikt var á sköfunni þegar að 

froða var farin að myndast og yfirborðshæðin var stillt með frárennslisrörinu. 

Sýni voru tekin af affallinu með um það bil 10-15 mín fresti úr frárennslisröri. Í 

þetta skipti voru sýni af flotinu ekki tekin beint úr tankinum heldur var flotinu 

safnað saman í 3 fötur og sýni tekin eftir að vinnslu var lokið. Eina fyrir hverja 

stillingu, sjá stillingar nánar í töflu 3 og 4. Áður en sýni af floti voru tekin var 

lausnin gerð einsleit með því að hræra vel í fötunni. Tekin voru 6 sýni úr hverri 

fötu (DF-) sjá töflu 3. Agnabindarinn var blandaður í kranavatn í styrkleikanum 

13,5 mg/L sem þynntist út í 2400 L af vinnsluvatni og var því lokastyrkur 

0,0056 mg/L. Sýni voru geymd við -80 °C þar til greining fór fram. 

 

Tafla 3. Stillinga fleytitanks fyrir hverja og eina fötu sem floti var safnað í við vinnslu á 

Dalvíkurvatni. Flotinu var safnað í eina fötu fyrir hverja stillingu. Að vinnslu lokinni var hrært 

upp í flotinu og sýni tekin af því. Sýni DF 1-6 úr fötu 1, sýni DF 7-12 úr fötu 2 og DF 13-18 úr fötu 

3. 

Fata 
Heiti 

sýnis 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýstingur 

(bör) 

Undir-

þrýstingur 

(bör) 

Agnabindari 

(L/klst) 

1 DF 1-6 1100 0,50 -0,04 10 

2 DF 7-12 1500 0,50 -0,04 7,5 

3 DF 13-18 1500 0,50 -0,04 10 
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Tafla 4. Stillingar fleytitanks við vinnslu á Dalvíkurvatni, nafn sýna og tími sýnatöku. Hér sést 

tímalengd á hverri stillingu tanksins og hvenær sýni var tekið. Heildarlengd vinnslu var 6 klst og 35 

mín. 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýstingur 

(bör) 

Undir-

þrýstingur 

(bör) 

Agna-

bindari 

(L/klst) 

Sýni 

affall 

Tími 

vinnslu 

11 0,50 -0,04 10 DA1 00:15 

11 0,50 -0,04 10 DA2 00:30 

11 0,50 -0,04 10 DA3 00:45 

11 0,50 -0,04 10 DA4 1:00 

11 0,50 -0,04 10 DA5 1:15 

11 0,50 -0,04 10 DA6 1:30 

11 0,50 -0,04 10 DA7 1:40 

11 0,50 -0,04 10 DA8 1:55 

11 0,50 -0,04 10 DA9 2:05 

11 0,50 -0,04 10 DA10 2:20 

15 0,50 -0,04 7,5 DA11 2:35 

15 0,50 -0,04 7,5 DA12 2:45 

15 0,50 -0,04 7,5 DA13 2:55 

15 0,50 -0,04 7,5 DA14 3:05 

15 0,50 -0,04 7,5 DA15 3:20 

15 0,50 -0,04 7,5 DA16 3:35 

15 0,50 -0,04 7,5 DA17 3:45 

15 0,50 -0,04 7,5 DA18 3:55 

15 0,50 -0,04 7,5 DA19 4:10 

15 0,50 -0,04 7,5 DA20 4:25 

15 0,50 -0,04 10 DA21 4:40 

15 0,50 -0,04 10 DA22 4:55 

15 0,50 -0,04 10 DA23 5:05 

15 0,50 -0,04 10 DA24 5:15 

15 0,50 -0,04 10 DA25 5:30 

15 0,50 -0,04 10 DA26 5:40 

15 0,50 -0,04 10 DA27 5:55 

15 0,50 -0,04 10 DA28 6:10 

15 0,50 -0,04 10 DA29 6:20 

15 0,50 -0,04 10 DA30 6:35 
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2.4. Þétting 

Floti var safnað í 20 - 25 L plastfötur. Notaðar voru tvær aðferðir, 

skilvinda og síun, við þéttinguna á Grundarfjarðarvatninu. Skilvinduaðferðin 

tók langan tíma vegna þess að hægt var að taka lítið magn í einu auk þess sem 

erfitt var að hella ofan af botnfallinu án þess að tapa botnfalli með. Þess vegna 

var einungis síunar aðferðin notuð á Dalvíkurvatnið. Ekki þótti tilefni til að 

þétta flotið úr Hólmavíkurvatninu vegna ýldu. 

 

2.4.1.  Þétting á vinnsluvatni skv. skilvinduaðferð 

Eftir að vinnslu á Grundarfjarðarvatni lauk var flotið sameinað í eina 

fötu til að fá einsleita lausn og hægt væri að finna út heildarheimtur eftir 

vinnsluna. Sýni voru tekin í þrjú 500 mL skilvinduglös u.þ.b. 300 mL í hvert 

glas og glösin vigtuð til að hafa jafna þyngd í hverju glasi. Glösin voru sett í 

skilvindu af gerðinni Sorvall RC-5B Refrigerated superspeed centrifuge (GMI, 

Bandaríkin) með rotor GS-3 (GMI). Hraðinn var u.þ.b. 7700 rpm. Hitastigið 

var 4°C og tíminn 10 mín. Tekið var sýni bæði af flotinu (CO1-3) og 

botnfallinu (CB1-3). Botnfallið var vigtað til að finna út heimtur af þéttu efni 

úr flotinu. Þurrefnis- og próteininnihald var athugað bæði í ofanflotinu og 

botnfallinu.  

Þessi aðferð var ekki notuð við Dalvíkurvatnið. 

 

2.4.2.  Þétting á froðu samkvæmt síunaraðferð 

Grundarfjarðarflotið var síað með því að hella floti ofan í sigti með 50 

µm neti og látið dropa í gegn. Fimm L af Grundarfjarðarflotinu voru síaðir. 

Sýni voru tekin til athugunar á þurrefnis- og próteinmagni bæði í þykkni (F50 

µm) og því sem rann í gegn um síuna (FA50 µm). Þar sem þessi aðferð var 

einfaldari og fljótlegri til að vinna með meira magn heldur en skilvinduaðferðin 

og var hún því eingöngu notuð til að þétta Dalvíkurvatnið (25 L). 
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2.5. Efnagreiningar 

Efnagreiningar á sýnum fóru fram á rannsóknarstofu Iceprotein og 

Matís í Verinu á Sauðárkróki.  

Gerðar voru þurrefnamælingar á öllum sýnum sem tekin voru og fór 

mælingin fram í þrísýni. Mælingar voru ákvarðaðar með tveimur aðferðum, 

annars vegar með þurrefnavog og hins vegar í þurrkofni við 105 °C í 4 klst sem 

er alþjóðlega viðurkennd aðferð til ákvörðunar á þurrefni. Þar sem 

þurrefnamæling í þurrefnavog var tímafrek því einungis var hægt að ákvarða 

eitt sýni í einu var ákveðið að klára þurrefnamælingar á sýnum í þurrkofni. 

2.5.1.1. Þurrefnavog 

Þurrefnavogin sem var notuð er af gerðinni Sartorius MA 35. Hún 

þurrkar sýnið við 105 °C og nemur þyngdartapið sem verður á sýninu við 

þurrkunina. Vogin er vottuð af ISO 9001 gæðavottunarkerfi. Settur var 1,0 ± 

0,1 mL af sýni á vigtina og tók mælingin um 15-30 mínútur fyrir hvert sýni. 

Niðurstöður voru reiknaðar út með jöfnu 1. 

Jafna 1. Formúla fyrir útreikningar á þurrefni við notkun þurrefnisvogar 

 

2.5.1.2.  Þurrkofn 

Þurrefnamæling var einnig framkvæmd í þurrkofni af gerðinni 

Memmert UFE500 (Fisher Scientific, England). Álbakkar voru teknir og 

þurrkaðir í þurrkofninum við 105 °C í a.m.k. 20 mínútur og geymdir í 

þurrkaski á meðan þeir kólnuðu niður í herbergishita. Settur var 1 ± 0,1 mL af 

sýni í hvern álbakka og nákvæm þyngd sýnis ákvörðuð á Mettler AM100 vog 

(Mettler Toledo, Bandaríkin).  Sýnin voru þurrkuð í þurrkofni við 105°C í 4 

klst. Sýnin voru tekin út, sett í þurrkask á meðan þau kólnuðu og vigtuð 

(Mettler Toledo) aftur.  Þurrefni í sýni var fundið út með jöfnu 2. 

Jafna 2. Formúla fyrir útreikningar á  þurrefni við notkun þurrkofns 

             (  
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2.5.2. Prótein mæling 

Til að ákvarða prótein magn í sýnum var notuð svokölluð Bradford 

mæliaðferð sem gengur út á að Bradford hvarfalausn er sett út í sýni, þar er 

„comassive blue G“ litarefni sem binst við próteinin, því meira prótein í sýni, 

því dekkri blár litur. 

2.5.2.1. Bradford mæliaðferð 

Við ákvörðun á próteinmagni í öllum sýnum samkvæmt Bradford 

mæliaðferð voru 10 µL af þynntu sýni og 200 µL af Bradford hvarfalausn (e. 

reagent) (Sigma-Aldrich, Þýskalandi) sett í brunn á glærri 96 brunna plötu (BD 

Biosciences, Falcon). Fimm µL af BSA (bovine serum albumin) staðli (Sigma-

Aldrich, Þýskalandi) voru blandaðir í 495 µL af MilliQ H2O, þynningar staðals 

eru í töflu 6. Sýni voru tekin og þynnt samkvæmt töflu 5. Eftir blöndun sýna og 

hvarfalausnar var lok sett á plötuna og platan hrist í 5 mínútur á hristiplötu 

(Lab-line, Indland) á hraðanum 1-2. Sýnin voru mæld með ljósgleypniaðferð 

við bylgjulengd A560 nm í Polarstar OPTIMA (BMG labtech, Þýskaland). 

Mælingin tók eina mínútu, 8 mælingar á hvern brunn. Öll sýnin voru mæld í 

tvítekningu. 

Tafla 5. Þynningar sýna fyrir Bradford mæliaðferð. 

Vinnslu vatn Tegund Sýni (mL) MilliQ H2O (mL) 

Grundarfjörður Öll sýni 1 0 

Hólmavík Affall og 

upphafssýni 

1 1 

Hólmavík Flot 1 4 

Dalvík Affall og flot 1 1 

Dalvík Flot 50µm 1 2 

Dalvík Affall 50 µm og 

upphafssýni 

1 0 
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Tafla 6. Blöndun staðals fyrir Bradford hvarfefnis prótein mælingu á sýnum. Staðall var blandaður 

í 10 eppendorfglös með því að setja fyrst MilliQ H2O í hvert þeirra. Síðan var bætt próteinstaðli í 

réttu magni út í hvert glas og þessu blandað.  Þessi staðall gaf jöfnu beinnar línu sem var notuð til 

að reikna út próteinmagn sýnis í µg/mL. 

Efni Viðmið 2 3 4 5 6 7 8 9 

BSA (stock solution) 

µL 
0 10 20 30 40 50 75 100 125 

MQ H2O µL 200 190 180 170 160 150 125 100 75 

[BSA] µg/mL 0 100 200 300 400 500 750 1000 1250 

 

Reiknað var út magn próteins í hverjum brunni með jöfnu 3. Þar sem Y 

er ljósgleypni sýnis – viðmið. 

Jafna 3. Formúla fyrir útreikninga á próteinmagni sýna 

 

 

 

2.5.3. SDS-PAGE rafdráttur 

Prótein samsetning sýnanna var greind út frá stærð próteinanna með 

SDS–PAGE rafdrætti á NuPAGE Bis-Tris Mini Gels (Life technologies; 

Invitrogen, Bandaríkin). Sýni voru spunnin í eppendorfglasaskilvindu af 

gerðinni Hermle 2160M (Hermle Labortechnik, Þýskaland) við 1400 rpm í 5 

mínútur. Sýni voru þynnt mismikið (eftir próteinmagni þeirra) með MilliQ H2O 

í eppendorfglös og voru hrist saman á vortex vortex-Genie 2 (Scientific 

Industries, Bandaríkin). Miðað var við að setja 10 µg af próteini í hvern brunn. 

Sýni voru undirbúin fyrir rafdrátt samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda 

NuPAGE Bis-Tris Mini Gels (tafla 7). 

Tafla 7. Blöndun sýna fyrir SDS-PAGE rafdrátt 

 

  

 

26µL Sýni 

10µL LDS sample buffer 4x (Invitrogen) 

4µL Reducing agent 10x (Invitrogen) 
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Eftir að sýni voru blönduð samkvæmt töflu 7 voru þau hrist á vortex 

(Scientific Industries) og spunnin í eppendorfglasaskilvindu (Hermle 

Labortechnik) við 1400 rpm í 4 mínútur. Sýnin voru hituð í Multi-Blok Heater 

hitablokk (Lab-Line, Bandaríkin) við 95 °C í 10 mínútur og síðan sett á ís og 

kæld á meðan að rafdráttarbúnaður var gerður klár.  

Keyrslu dúi (e. running buffer) var undirbúinn með því að þynna 

tuttugufalt Running buffer MES SDS (20x) (Life technologies; Invitrogen, 

Bandaríkin)  með forkældu MilliQ H2O (4 °C). Fjörutíu mL af Running buffer 

MES SDS var blandað í 760 mL af MQ H2O (alls 800 mL af keyrslu dúa). 

Lausninni var skipt upp og 500 µL af Antioxidant N,N-dimethylformarmide 

(Life technologies; Invitrogen, Bandaríkin) voru blandaðir út í 600 mL af 

keyrslu dúa.  

NuPAGE Bis-Tris Mini Gels voru sett í rafdráttarbúr (Life 

technologies) og rafdráttarbúr fyllt af keyrslu dúa (600 mL). Segulhræristautur 

var settur ofan á botn rafdráttarbúrsins og búrið sett ofan í plastdall. Ísvatni var 

hellt ofan í plastdallinn til að hafa kælingu á rafdrættinum. Restinni af keyrslu 

dúanum (200 mL) var hellt ofan í hólf í rafdráttarbúrinu sem er á milli gelanna.  

Tólf µL af sýni voru settir í 5 brunna fyrir miðju. 5µL prótein staðli, 

Novex Sharp Pre-stained Protein standard (Life technologies) var settur í 2 ystu 

brunnana hvoru megin. Rafdrátturinn var keyrður við stöðuga spennu (200 V) í 

45-50 mínútur eða þar til að sýnin höfðu náð botninum á gelinu.  

Eftir rafdráttinn voru gelin tekin úr plastinu og þvegin. Gelin voru sett í 

plastbakka með um það bil 120 mL af MilliQ H2O og sett í Panasonic auto 

örbylgjuofn (Panasonic, Japan) við 900 W í 50 sekúndur. Bakkinn var tekinn 

út, lok lagt ofan á og settur á hristiplötu (Lab-line) á vægan hraða í 50 

sekúndur. Þetta var endurtekið 2 sinnum og skipt um vatn á gelinu á milli þess 

sem það var hitað. Eftir 3 skipti var vatninu hellt af og gelin lituð með Page 

blue lit (Thermo scientific, Bandaríkin). Litalausninni var hellt yfir gelin 

þannig að lausnin huldi gelin. Bakkinn með geli og litalausn var settur í 

örbylgjuofn (Panasonic) við 900 W í 30 sekúndur (passa að sjóði ekki). Að því 

búnu var bakkinn settur á hristiplötu (Lab-line) í u.þ.b. 30 mínútur eða þangað 

til bönd voru orðin greinanleg. Litalausninni var hellt af og gelið skolað 

nokkrum sinnum með MilliQ H2O. Gelið var geymt í MilliQ H2O í lokuðu íláti 

í ísskáp yfir nótt.  
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Daginn eftir var gelið skannað inn í tölvu með Hp ScanJet G4050 

(Hewlett-Packard Company, Bandaríkin) í upplausninni 24 bit, í lit og vistað 

sem jpg. skjal þar til frekari myndvinnsla fór fram. 

 

2.6. Frostþurrkun 

Til að hafa möguleika á frekari greiningum var þétta flotið frá 

Dalvíkurvatninu frostþurrkað. Frostþurrkunin fór fram á rannsóknarstofu Matís 

í Borgum á Akureyri. Flotið var afþítt í ísskáp í 2 sólarhringa og síðan sett á 

petriskálar (SARSTEDT, Þýskalandi). Um það bil 30 mL fóru á hverja skál. 

Sett var á 32 skálar og þær geymdar yfir nótt í -20 °C áður en þær voru fluttar á 

Akureyri. Á Akureyri voru skálarnar sett í -80°C í 30-40 mínútur. Þeim var svo 

raðað inn í frostþurrkarann sem er af gerðinni Christ Alpha 1-4 LSC (Sciquop, 

Bretland). Sýnin voru í frostþurrkun í u.þ.b 3 sólarhringa. Þegar sýnin voru 

tekin út voru þau sett í lofttæmda rennilásapoka og flutt í Iceprotein. Þar var 

sýnunum skipt upp í 50 mL tilraunaglös (SARSTEDT, Þýskalandi) með 

skrúftappa, u.þ.b. 1,000 g í hvert glas. Sýnin eru geymd í -80°C þar til frekari 

greiningar fara fram. 
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3. Niðurstöður 

3.1.  Vinnsla á vatninu 

Greinilegur munur var á vinnsluvatni fyrir og eftir eins og sjá má á mynd 4. 

Vinnsluvatnið var mjög gruggugt í upphafi og þegar flot hafði myndast og fallið úr 

fleytitankinum var það mjög lagskipt, efst flaut upp þykkt efni og á botninn féll vökvi. 

Hæst var hlutfall flots miðað við magn vinnsluvatns í Hólmavíkurvatninu (5,7%), en 

minnst var það í Dalvíkurvatninu (1%). Þar er flot tekið og síað í gegnum 50µm sigti, 

þær niðurstöður sýna að lítið sem ekkert þurrefni fer í gegnum sigtið. Áfram á mynd 4, 

lengst til hægri er vatnið eins og það er þegar það rennur út um affallið á tankinum. 

Vatnið var þó ekki svona tært þegar unnið var með rækjuvinnsluvatnið, tankurinn og 

agnabindarinn virðast ekki vera að ná astaxanthini vel úr rækjuvinnsluvatninu og það 

kemur út um affallið á tankinum. Sjá vatnið í karinu (merkt (3)) á myndum 10 og 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Fyrir og eftir mynd frá Dalvíkurvatninu.  Lengst til vinstri er upphafsvatnið, það er 

skýjað, í miðjunni er flotið eins og það kemur úr fleytitankinum, það skiptist upp í tvö lög og lengst 

til hægri er affallsvatnið, það er orðið tært. 

 

3.2. Heimtur eftir þéttingu 

3.2.1.  Grundarfjörður 

Af 2000 L af ílagnarvatni fengust 73 lítrar (3,7%) af floti. Þétting var 

gerð á tvennan hátt, annars vegar með síun og hinsvegar með skilvindun. Í 
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skilvinduna fóru um það bil 900 mL af floti, en 2,5 L voru síaðir í gegnum 50 

µm sigti. Heimtur við skilvindun voru 3,80% sem innihéldu 4,7% þurrefni. En 

heimtur eftir síun voru einungis 0,36% af u.þ.b. 3,9% þurrefni. Þetta þýðir að 

ef vinnslan notar 42 tonn af vatni á dag í ílögn koma til með að myndast um 

513 kg af þurrefni á ári (miðað við 260 vinnudaga) ef notuð er 

skilvinduaðferðin við þéttingu. Ef síunaraðferðin er notuð þá munu myndast 

um 427 kg af þurrefni á ári. Á ári myndi tapast um 156 kg af þurrefni við síun 

og um 200 kg af þurrefni á ári við skilvindun. 

 

3.2.2.  Hólmavík 

Af 2000 L af ílagnarvatni komu 114,5 L (5,7%) af floti, þar af voru 81,5 

L án agnabindara (4,8%) og 23 lítrar með agnabindara (7,7%). 

Hólmavíkurfroðan var ekki síuð því ekki sást ástæða til að gera nokkuð við 

hana þar sem vatnið var úldið þegar það kom í hús. 

 

3.2.3.  Dalvík  

Af u.þ.b. 2400 L af vinnsluvatni myndaðist um 25 L (1%) af floti við 

vinnslu á Dalvíkurvatninu. Allt flotið var síað og fengust 5 L af þéttu efni (20% 

þétting) sem innihélt um 14,3% þurrefni. Affallið (20 L) eftir síun innihélt 

0,32% þurrefni sem gerir 0,64 g þurrefni á hverja 20 L. Þetta leiðir til þess að 

ef unnið er 260 daga á ári og vinnslan notar 6,3 tonn af vatni á dag, þá mun 

heildarþurrefni í floti á ári verða 236 kg á ári (miðað við 260 vinnudaga) eftir 

síun í gegnum 50 µm sigti. Samkvæmt þessu myndi einungis tapast um 52 kg 

af þurrefni á ári með því að sía flotið. 

 

3.3. Þurrefni 

3.3.1.  Grundarfjörður 

Ekki náðist að taka sýni af upphafsvatni vegna mistaka. Í töflu 8 má sjá 

niðurstöður þurrefnamælinga fyrir affall og flot vinnsluvatns frá Grundarfirði 

við mismunandi stillingar fleytitanksins. 
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Tafla 8. Niðurstöður þurrefnamælinga á Grundarfjarðarvatni við mismunandi stillingar á 

fleytitanki. Sýnd eru meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr þrísýni. 

Stilling fleytitanks Affall Flot 

Inn-

dæling 

(L/mín) 

Yfir-

þrýst. 

(Bör) 

Undir-

þrýst. 

(Bör) 

Þurrefni (%) Þurrefni (%) 

1060 0,46 -0,04 0,59 ± 0,4 0,52 ± 0,78 

1090 0,5 -0,04 1,44 ± 0,3 1,60 ± 0,04 

1090 0,3 -0,04 1,23 ± 0,03 1,53 ± 0,14 

1090 0,2 -0,04 1,05 ± 0,0 1,05 ± 0,0 

1090 0,2 -0,03 0,96 ± 0,0 1,21 ± 0,0 

2000 0,4 -0,04 1,89 ± 0,1 1,72 ± 0,09 

2500 0,5 -0,04 1,63 ± 0,15 1,59 ± 0,04 

1500 0,5 -0,04 1,55 ± 0,0 1,72 ± 0,0 

1500 0,4 -0,04 1,58 ± 0,0 1,69 ± 0,0 

1500 0,3 -0,04 1,51 ± 0,04 1,51 ± 0,07 

 

Hæsta hlutfall þurrefnis í floti (1,72%) fékkst á tveimur stillingum fyrir 

inndælingu það er 1500 L/klst og 2000 L/klst. Á þessum stillingum var 

undirþrýstingur sá sami (-0,04 bör) en yfirþrýstingur var 0,5 bör og 0,4 bör 

(töflu 8). Á inndælingu 2000 L/klst fékkst einnig hæsta hlutfall þurrefnis í 

affalli (1,89%). Lægsta hlutfall þurrefnis í affalli (0,59%) og floti (0,52%) var í 

upphafi, það er á inndælingar stillingu 1060 L/klst með yfirþrýsting 0,46 bör og 

undirþrýsting -0,04 bör.  

Meðaltalsþurrefnið úr floti er 1,3% það myndi þýða að 154 kg af þurrefni á 

ári ef flot væri tekið beint úr fleytitankinum. Aftur á móti er meðtaltals þurrefni 

í affallinu 1,05% og þá myndu tapast um 147 kg af þurrefni með affallsvatninu 

árlega. 
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Tafla 9. Niðurstöður þurrefnamælinga á skilvindu, síunnar og botnfallssýnum úr 

Grundarfjarðarvatni. CO er skilvindusýni ofanflot, CB er skilvindusýni botnfall, SA er síunarsýni 

affall, SÞ er síunarsýni flot, BS1og BL1 er botnfall stóri- og litlikrani þegar 1000 L af vinnsluvatni 

voru búnir og BS2 og BL2 eru botnfall stóri- og litlikrani þegar vinnslu var lokið (2000L). Sýnd eru 

meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr þrísýni. 

Sýni Þurrefni 

(%) 

Sýni Þurrefni 

(%) 

CO 1,25 ± 0,11 CB 4,74 ± 0,39 

SA 1,43 SÞ 3,91 

BS2 1,35 BS1 1,08 

BL2 1,54 BL1 1,02 

 

  Eins og sést í töflu 9 inniheldur þétta efnið eftir skilvindun (CB) 4,74% 

þurrefni. Þurrefnið í ofanflotinu (CO) var 1,25%. Þetta þýðir að árlega myndi 

ávinnast um 513 kg af þurrefni á ári ef að flot væri þétt á þennan hátt. Aftur á 

móti myndu tapast 200 kg á ári með ofanflotinu í skilvindunni. Ef síunaraðferð 

er notuð myndu heildarheimtur á þurrefni á ári verða 427 kg. Tapið með 

affallinu sem rennur í gegn væri 156 kg á ári. 

Botnfall verður í tankinum, eftir að 1000 L af vinnsluvatni höfðu farið í 

gegn var þurrefni í stóra krananum (BS1) 1,08% og í þeim litla (BL1) 1,02%. 

Eftir að 2000 L höfðu farið í gegn var botnfallið í stóra krananaum (BS2) 

1,35% og í þeim litla (BL2) 1,54%. 

 

3.3.2.  Hólmavík 

Þurrefni í upphafsvatni frá Hólmavík mældist 2,89%, það er 1,92% í 

ofanfloti og 3,87% í botnfalli. Niðurstöður úr þurrefnamælingum við 

mismunandi stillingar á fleytitanki fyrir affall og flot úr vinnsluvatni fengnu frá 

Hólmavík eru sýndar í töflu 10. 
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Tafla 10. Niðurstöður þurrefnamælinga á Hólmavíkurvatni við mismunandi stillingar á fleytitanki. 

Sýnd eru meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr þrísýni. 

Stillingar á fleytitanki Affall Flot 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýst. 

(Bör) 

Undir-

þrýst. 

(Bör) 

Agnabindari 

(L/klst) 

Þurrefni 

(%) 

Þurrefni 

(%) 

11 0,50 -0,04 0 0,95 ± 0,14 0,93 ± 0,33 

15 0,50 -0,04 0 0,98 ± 0,28 1,25 ± 0,83 

15 0,50 -0,04 0 1,23 ± 0,05 1,78 ± 0,54 

11 0,50 -0,04 15 1,30 ± 0,01 3,14 ± 2,32 

 

Hæsta hlutfall þurrefnis án hjálpar agnabindara var 1,78% í floti á móti 

1,23% í affalli. Þetta voru sömu stillingar og gáfu hæstu hlutföll þurrefnis í 

Grundarfjarðarvatni. Þegar agnabindari var notaður hækkaði þurrefnishlutfallið 

í flotinu um 76% eða upp í 3,14% (sýni tekið beint úr röri). Áhugavert er að sjá 

að þurrefnið í affallinu hækkar um 5,6%. Lægstu þurrefnisheimtur voru einnig 

í upphafi eins og í Grundarfjarðarvatni. Meðaltals heimtur á þurrefni í floti eru 

1,32% og á affalli 1,05%. Ef ekki væri notaður agnabindari og sýnið væri ekki 

síað væru ársheimtur um 144 kg af þurrefni en 115 kg myndu tapast með 

affallsvatninu. 

Agnabindari var notaður við seinustu 300 L af vinnsluvatninu. Flotinu 

var safnað saman og mældist þurrefnið um það bil 7,7%, sem gera um það bil 

155 grömm af þurrefni í heildarvinnsluvatninu (2000 L), miðað við að notaðir 

væru 15 L/klst af 0,0133 g/mL agnabindara. Ef þetta væri reiknað í 

heildarheimtur á ári væru þær 841 kg og miðað við 1,30% þurrefni í affalli 

myndi tapast um 142 kg þurrefni með því. 

Botnfall mældist eftir vinnslu á Hólmavíkurvatninu, það var 1,18% 

þurrefni úr stórakrananum (BS) og 1,36% úr litlakrananum (BL).  

 

3.3.3.  Dalvík 

Meðaltalsþurrefni í upphafsvatni var 0,81% í Dalvíkursýnum. 

Niðurstöður úr þurrefnamælingum við mismunandi stillingar á inndælingu og 

styrk á agnabindara má sjá í töflu 11.  
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Tafla 11. Niðurstöður þurrefnamælinga á Dalvíkurvatni við mismunandi stillingar á fleytitanki. 

Sýnd eru meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr þrísýni. 

Stillingar á fleytitanki Affall Flot 

Inn-

dæling 

(L/klst.) 

Yfir-

þrýst. 

(Bör) 

Undir-

þrýst. 

(Bör) 

Agnabindari 

(L/klst) 

Þurrefni 

(%)  

Þurrefni 

(%) 

1100 0,50 -0,04 10 0,11 ± 0,27 1,54 ± 0,64 

1500 0,50 -0,04 7,5 0,74 ± 0,43 0,74 ± 0,43 

1500 0,50 -0,04 10 0,03 ± 0,03 0,87 ± 0,30 

 

Hámarksheimtur í floti voru 1,54% þurrefni við inndælingu 1100 L/klst 

(yfirþrýstingu 0,5 bör og undirþrýstingur -0,04 bör) og magn agnabindara 10 

L/klst  Mest þurrefni í affalli (0,74%) var við inndælingu 1500 L/klst 

(yfirþrýstingu 0,5 bör og undirþrýstingur -0,04 bör) og magn agnabindara 7,5 

L/klst. Lægst var þurrefnið í flotinu (0,74%) við minnsta magn agnabindara 

(7,5 L/klst) en lægsta þurrefnið í affalli var við inndælingu 1500 L/klst og 10 

L/klst af agnabindara. Það má því segja að réttur styrkur á agnabindara 

samhliða réttri stillingu á inndælingu sé mikilvægur í að hámarka heimtur í 

floti og lágmarka þurrefni í affalli.  

Ef að tekið er meðaltals þurrefni af flotinu úr vinnslunni verður það 

1,05% sem myndi gefa okkur 115 kg af þurrefni á ári. Hinsvegar í affallinu er 

meðaltalsþurrefnið 0,29%, það myndi leiða til þess að 32 kg af þurrefni myndu 

tapast á ári með affallinu. 

Tafla 12. Niðurstöður þurrefnamælinga á Dalvíkursýnum eftir síun í gegnum 50 µm sigti. Sýnd eru 

meðaltöl og staðalfrávik fengin með þrísýni 

 

 

 

Í töflu 12 eru niðurstöður þurrefnamælinga fyrir flot úr 

Dalvíkurvatninu. Meðtaltals þurrefnið fyrir þéttingu var 1,05% og tókst því að 

þétta flotið (F50µm) rúmlega þrettánfalt. Einnig tapaðist lítið með affallinu 

(A50 µm) eða 0,32%. 

Sýni Þurrefni 

(%) 

F50 µm 14,3 ± 1,3 

A50 µm 0,32 ± 0,1 
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3.4. Próteinpróf 

3.4.1.  Grundarfjörður 

Niðurstöður á próteinmælingum sýna frá Grundarfirði miðað við 

stillingar fleytitanks má sjá í töflu 13. 

Tafla 13. Niðurstöður próteinmælinga á Grundarfjarðarsýnum bæði af affalli og floti gefið upp í 

µg/mL. Sýnd eru meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr tvísýni. 

Stilling fleytitanks Affall Flot 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýst. 

(Bör) 

Undir-

þrýst. 

(Bör) 

Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 

Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 

1060 0,46 -0,04 261,8 ± 89,9 0,026 433,3 ± 291,4 0,043 

1090 0,5 -0,04 428,8 ± 31,1 0,043 763,6 ± 193,0 0,076 

1090 0,3 -0,04 345,7 ± 131,2 0,035 702,9 ± 50,3 0,070 

1090 0,2 -0,04 271,8 ± 0,0 0,027 672,9 ± 0,0 0,067 

1090 0,2 -0,03 284,0 ± 0,0 0,028 576,2 ± 0,0 0,058 

2000 0,4 -0,04 419,0 ± 3,9 0,042 589,0 ± 98,2 0,059 

2500 0,5 -0,04 442,3 ± 22,8 0,044 677,3 ± 155,6 0,068 

1500 0,5 -0,04 417,3 ± 0,0 0,042 665,1 ± 0,0 0,067 

1500 0,4 -0,04 371,8 ± 0,0 0,037 668,4 ± 0,0 0,067 

1500 0,3 -0,04 400,7 ± 6,8 0,040 521,0 ± 17,0 0,052 

 

Samkvæmt niðurstöðum próteinmælinga fékkst hæsta magn próteins í 

floti (763,6 µg/mL) við inndælingu 1090 L/klst, yfirþrýsting 0,5 bör og 

undirþrýsting -0,04 bör. Hæsta magn próteins í affalli (442,3 µg/mL) var við 

inndælingu 2500 L/klst, yfirþrýsting 0,5 bör og undirþrýsting -0,04 bör. Lægstu 

heimtur á próteini í floti (433,3 µg/mL) og affalli (261,8 µg/mL) voru í upphafi 

vinnslu við inndælingarhraða 1060 L/klst, yfirþrýsting 0,46 bör og 

undirþrýsting -0,04 bör. Meðaltalsprótein sem heimtist með flotinu var 627 

µg/mL og það sem tapaðist með affallinu var 364 µg/mL prótein. 
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Tafla 14. Niðurstöður próteinmælinga á sýnum af Grundarfjarðarvatni sem voru tekin af skilvindu 

(CO-CB), síunar (SA-SÞ) og botnfallssýni (BS-BL). Sýnd eru meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr 

tvísýni. 

Sýni 
Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 
Sýni 

Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 

CO 548,5 ± 11,6 0,055 CB 3075,5 ± 288,2 0,308 

SA 506,2 ± 25,2 0,051 SÞ 2826,2 ± 56,8 0,283 

BS2 468,4 ± 45,2 0,047 BS1 385,1 ± 87,5 0,039 

BL2 456,2 ± 20,1 0,046 BL1 490,7 ± 75,3 0,049 

 

Samkvæmt próteinmælingum sem sýndar eru í töflu 14 heimtist mikið 

af próteini bæði þegar að notuð var skilvinduaðferð við þéttingu flotsins og 

einnig við síun. Mest var þó próteinið þegar skilvinduaðferðin (CB) var notuð 

eða um 3075,5 µg/mL þó var meira af próteininu í affallsvatninu (CO) þar eða 

um 548,5 µg/mL. Minna var af próteini í affallinu eftir síunina (SA) eða um 

506 µg/mL. Próteinmagnið í þétta efninu eftir síun var um 2826 µg/mL. 

Próteinmagnið í botnfallinu eftir 1000 L af vinnsluvatni var meira í litla 

krananum (BL1) eða um 490,7 µg/mL á móti 385,1 µg/mL í stóra krananum 

(BS1). Aftur á móti þá minnkar botnfallið í litla krananum (BL2) eftir að 2000 

L af vinnsluvatni höfðu verið hreinsaðir um 7,6% en í stóra krananum (BS2) 

jókst próteinmagnið um 21,6%. 

 

3.4.2.  Hólmavík 

Niðurstöður próteinmagnmælinga á sýnum við mismunandi stillingar 

fleytitanks má sjá í töflu 15. Niðurstöður próteinmælinga á upphafsvatni leiddu 

í ljós 1955 µg/mL af próteini. 
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Tafla 15. Niðurstöður próteinmælinga á Hólmavíkursýnum bæði af affalli og floti. Sýnd eru 

meðaltöl ± staðalfrávik fengin úr tvísýni. 

Stillingar á fleytitanki Affall Flot 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýst. 

(Bör) 

Undir-

þrýst. 

(Bör) 

Agna-

bindari 

(L/klst) 

Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 
Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 

1100 0,50 -0,04 0 47,2 ± 69,9 0,005 97,6 ± 79,8 0,010 

1500 0,50 -0,04 0 779,9 ± 397,9 0,078 946,7 ± 493,7 0,095 

1500 0,50 -0,04 0 1221,2 ± 105,0 0,122 1244,9 ± 270,8 0,124 

1100 0,50 -0,04 15 1183,0 ± 50,2 0,118 1341,9 ± 37,2 0,134 

 

Mesta magn próteins í floti (1341,9 µg/mL) er að finna þar sem 

agnabindarinn (15 L/klst) var notaður við inndælingu 1100 L/klst, yfirþrýsting 

0,50 bör og undirþrýsting -0,04 bör. Lægsta próteinmagnið í flotinu  (97,6 

µg/mL) var í upphafi vinnslunnar við inndælingu 1100 L/klst og yfirþrýsting 

0,50 bör og undirþrýsting –0,04 bör. Mest var af próteini í affallinu  (1221,2 

µg/mL) við inndælingu 1500 L/klst, yfirþrýsting 0,50 bör og undirþrýsting -

0,04 bör. Aftur á móti var próteinmagnið í affallinu (47,18µg/mL) minnst í 

upphafi vinnslunnar eins og í flotinu. Meðaltalspróteinið sem heimtist í floti án 

agnabindara var 763,1 µg/mL af próteini. Í affallinu var meðaltalspróteinið 

682,8 µg/mL sem gefur til kynna að rétt rúmlega helmingur próteinsins náðist 

úr vinnsluvatninu. Þegar agnabindari er notaður er meðaltalsprótein í floti 

1341,9 µg/mL en er lítið minna í affallsvatninu eða um 1183 µg/mL. 

Eftir að floti með agnabindara (F+P) hafði verið safnað saman í fötu var 

tekið þrísýni af því og mældist próteinmagnið þar vera 1555 µg/mL. 

 

3.4.3.  Dalvík 

Niðurstöður próteinmælinga á sýnum frá Dalvík má sjá í töflu 16. 

Próteinmagn í upphafsvatni reyndist vera 469,8 µg/mL. 
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Tafla 16. Niðurstöður próteinmælinga á Dalvíkursýnum bæði af affalli og floti. Sýnd eru meðaltöl ± 

staðalfrávik fengin úr tvísýni. 

Stillingar á fleytitanki Affall Flot 

Inn-

dæling 

(L/klst) 

Yfir-

þrýst. 

(Bör) 

Undir-

þrýst. 

(Bör) 

Agna-

bindari 

(L/klst) 

Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 
Prótein 

(µg/mL) 

Hlutfall 

(%) 

1100 0,50 -0,04 10 1,08 ± 2,6 0,0001 842,0 ± 100,7 0,084 

1500 0,50 -0,04 7,5 50,8 ± 29,0 0,005 873,0 ± 108,8 0,087 

1500 0,50 -0,04 10 93,5 ± 49,6 0,009 959,1 ± 92,3 0,096 

 

Niðurstöður próteinmælinga gefa til kynna að mest prótein heimtist í 

floti (959,1 µg/mL) við inndælingarhraðann 1500 L/klst og 10 L/klst af 

agnabindara þó er mest af próteini í affallinu (93,5 µg/mL) einnig við þá 

stillingu. Minnsta magn próteins í flotinu (842,0 µg/mL) er í upphafi 

vinnslunnar við inndælingu 1100 L/klst og 10 L/klst af agnabindara, við þessa 

stillingu er einnig minnst af próteini í affallinu (1,1  µg/mL). Meðaltalsprótein í 

floti úr þessari vinnslu er um 891,4 µg/mL og meðaltalið úr affallinu er 48,4 

µg/mL. 

 

3.5. Hlutfall próteins af þurrefni 

Í töflu 17 eru niðurstöður útreikninga fyrir prósentu hlutfall próteins af 

magni þurrefnis. 

Tafla 17. Reiknað hlutfall próteins (%) af magni þurrefnis (%). Tekið er meðaltal sýna úr töflum 8, 

10 og 12 fyrir þurrefni og töflum 12, 14 og 15 fyrir prótein. 

 Flot 

Þurrefni 

(%) 

Flot 

Prótein 

(%) 

Hlutfall 

prótein í 

þurrefni 

(%) 

Affall 

Þurrefni 

(%) 

Affall 

Prótein 

(%) 

Hlutfall 

prótein í 

þurrefni 

(%) 

Grundarfjörður 1,3 0,0627 4,8 1,05 0,0364 3,47 

Hólmavík 1,32 0,0908 6,88 1,05 0,0808 7,70 

Dalvík 1,05 0,089 8,48 0,29 0,0047 1,62 
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Hæst hlutfall próteins af þurrefni í floti er í Dalvíkurvatninu eða 8,48%, 

þar er hlutfallið af próteini í affallsvatni einnig lægst (1,62%). Lægst er hlutfall 

próteins í floti fyrir Grundarfjarðarsýni eða 4,8% en hæst er hlutfallið á próteini 

í affalli 7,70% í Hólmavíkurvatninu. 

 

3.6. Rafdráttur 

3.6.1.  Grundarfjörður 

Próteinsamsetning sýnanna var greind með rafdrætti. Rafdráttargel á 

mynd 5 sýnir próteinsamsetningu affalls (SA), flots (SÞ) og skilvindubotnfalls 

(CB). Fjölmörg bönd greinast á bilinu 3,5-110 kDa í öllum sýnum sem benda 

til að um nokkrar gerðir próteina sé að ræða í sýnum. Botnfall og flot innihalda 

þó fleiri bönd saman borið við affallið. Sterk bönd, um það bil 70 kDa og u.þ.b. 

20 kDa greinast í öllum þremur sýnum. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 5. Niðurstöður SDS-PAGE rafdráttar fyrir Grundarfjarðarsýni. Brunnar (1) og (2) 

innihalda prótein staðal, í (3) er affall eftir síun (SA), í (4) er flot eftir síun (SÞ) og í (5) er botnfall 

eftir skilvindu (CB). 
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3.6.2.  Hólmavík 

Próteinsamsetning Hólmavíkursýnanna var greind með rafdrætti. Á 

mynd 6 sést stærðardreifing próteina í kDa úr affallsvatni og upphafsvatni, frá 

vinstri eru affallsvatn í lok vinnslu (A24), affallsvatn þegar 3/4 voru búnir af 

vinnslu (A18), affallsvatn eftir að 2/4 voru búnir af vinnslu (A13), affall í 

upphafi vinnslu (A1) og efrihluti upphafsvatn (ÍO). 

Affallsvatnið inniheldur svipuð bönd og upphafsvatnið eða á bilinu 3,5-

160 kDa, en þó daufari. Affallið í upphafi með fæstu böndin og þar af leiðandi 

fæstar gerðir próteina. Sterkustu böndin sem myndast eru við um það bil 70 

kDa og 20 kDa. 

 

Mynd 6.  Niðurstöður SDS-PAGE rafdráttar fyrir Hólmavíkursýni gel 1. Brunnar (1), (2), (8) og (9) 

innihalda prótein staðal, (3) er affall í lok vinnslu (A24), í (4) er affall (A18) þegar 2/3 eru búnir af 

vinnslu, í (5) er affall (A13) þegar 1/3 er búinn af vinnslu, í (6) er affall (A1) í upphafi vinnslu, í (7) 

er upphafsvatn (ÍO) (ofanflot).  

Á mynd 7 sést stærðargreining próteina (kDa) sem má finna í flotinu. 

Frá vinstri eru það tveir brunnar með staðli, í brunni 3 og 4 er flot þar sem 

agnabindari var notaður (F+P3 og F+P2), í brunni fimm er flot þegar vinnslan 

var rúmlega hálfnuð, í brunni sex er flot í upphafi vinnslu og í brunni sjö er 

sýni af botnfalli upphafsvatns. Böndin sem myndast eru á bilinu 3,5 - 160 kDa. 

Fleiri bönd myndast þegar agnabindari var notaður og eru það flest þau bönd 
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sem að myndast í botnfalli upphafsvatnsins. Dekkstu böndin myndast við um 

það bil 70 kDa og 20 kDa líkt og í Grundarfjarðarsýnunum.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Niðurstöður SDS-PAGE rafdráttar fyrir Hólmavíkursýni gel 2. Brunnar (1), (2), (8) og (9) 

innihalda prótein staðal, í (3) og (4) er flot með agnabindara (F+P3 og F+P2), í (5) er flot (F14) fyrir 

miðri vinnslu, í (6) er flot (F1) í upphafi vinnslu, í (7) er upphafsvatn (ÍB) (botnfall). 

 

3.6.3.  Dalvík 

Próteinsamsetning Dalvíkursýna var greind með rafdrætti. Á mynd 8 

sést stærðardreifing próteina (kDa) í floti og eftir síun, auk affalls við síun. 

Böndin myndast á bilinu 3,5 – 200 kDa. Frá vinstri eru það brunnur eitt, tvö, 

átta og níu með staðli, brunnur þrjú er affall við síun (FA50µm), brunnur fjögur 

er flot (F1) úr fötu 1, brunnur fimm er flot (F15) úr fötu 3, brunnur sex er flot 

úr fötu 2 og brunnur sjö er þétt efni úr floti eftir síun (F50µm). Mörg bönd 

myndast í flotinu og virðast þau vera nokkuð jöfn, þó sést eitt band rétt ofan 

við 110 kDa sem er einungis eftir að flotið hafði verið þétt. Mjög lítið af 

böndum myndast í affallinu eftir síun. Sterkustu böndin eru við 110, 50, 40, 35 

og 10 kDa. 
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Mynd 8. Niðurstöður SDS-PAGE rafdráttar fyrir Dalvíkursýni gel 1. Brunnar (1) , (2), (8) og (9) 

innihalda prótein staðal, í (3) er affall eftir síun í genum 50µm sigti (FA50µm), í (4) er flot (F1) í 

upphafi vinnslu, í (5) er flot (F15) úr fötu 3, í (6) er flot (F12) úr fötu 2 og í (7) er flot (F50µm) eftir 

síun í gegnum 50 µm sigti. 

Á mynd 9 sést próteinsamsetning affalls og upphafsvatns í kDa. Bönd 

eru að myndast frá 10 - 80 kDa. Frá vinstri eru í brunnum eitt, tvö, átta og níu 

próteinstaðall. Í brunni þrjú er affall (A1) í upphafi vinnslu, í brunni fjögur er 

affall (A7) eftir ¼ af vinnslu, í brunni fimm er affall (A23) eftir ¾ af vinnslu, í 

brunni sex er affall (A30) í lok vinnslu og í brunni sjö er upphafsvatn. Í byrjun 

vinnslunnar (A1) myndast aðeins tvö bönd sem eru mjög ógreinileg, þau eru 

við 40 og 50 kDa. Þegar líður á vinnsluna myndast örlítið sterkari bönd, en þó 

eru þau mun færri heldur en í flotinu (sjá mynd 8). Í Upphafsvatninu myndast 

mörg bönd og þá sérstaklegar við um það bil 80,50,45,40, 25 og 10 kDa. 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Niðurstöður SDS-PAGE rafdráttar fyrir Dalvíkursýni gel 2. Brunnar (1), (2), (8) og (9) 

innihalda prótein staðal, í (3) er affall í upphafi vinnslu (A1), í (4) er affall (A7) þegar 1/3 var búinn 

af vinnslu, í (5) er affall (A23) þegar 2/3 voru búnir af vinnslu, í (6) er affall (A39) í lok vinnslu og í 

(7) er upphafsvatn (U1). 
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4. Umræður 

4.1. Fleytitankur 

4.1.1.  Vinnsla á vatni 

Prófaðar voru tvennskonar útfærslur á flutningi vinnsluvatnsins til 

Iceprotein, auk þess sem mismunandi útfærslur voru prófaðar við inndælingu í 

fleytitankinn. Vatnið frá Grundarfirði og Hólmavík var flutt í 1000 L 

sáputönkum (mynd 10). Grundarfjarðarvatninu var dælt yfir í síló sem 

inndælingardæla fleytitanksins var síðan tengd við. Þegar Hólmavíkurvatnið 

var unnið var dælt beint upp úr sáputankinum (mynd 11) með inndælingardælu 

fleytitanksins og það gekk upp, en mikið varð eftir í botninum á sáputankinum 

og inndælingardælan hafði minni kraft í inndælinguna inn í tankinn. Dæmi 

voru um að þegar inndælingardælan var stillt á 1000 L/klst þá var hún að dæla 

um 200 - 300 L/klst.  

Samherji á Dalvík notaði aðra aðferð við flutning á vatninu, þeir settu ís 

í botninn á fiskikari, tröllaplastpoki ofan í og svo var vökvanum dælt ofan í 

pokann. Bundið var fyrir pokann með vírabindi, ís settur ofan á og svo lok sett 

ofan á karið (mynd 12). Útfærslan frá Dalvík var mun hentugri þar sem körin 

voru meðfærilegri en tankarnir. Auk þess var vatnið ferskara þar sem hægt var 

að setja ís í körin, ísinn veldur því að sameindir hreyfast hægar vegna þess að 

þær eru við frostmark og eru nálægt sínu „náttúrulega“ hitastigi (McClements 

& Decker, Fennema‘s Food Chemistry, 2008, bls. 59-62, 70). Auðveldara var 

fyrir inndælingardæluna að dæla upp úr körunum samanborið við tankana þar 

sem þau voru lægri. Þrátt fyrir það náði inndælingardælan ekki að skila fullum 

afköstum. Einnig var auðveldara að ná restinni af vökvanum úr körunum með 

því að hella honum úr pokunum ofan í fötu og því fór lítill vökvi til spillis. 

Gallinn við körin var sá að ef að sogið náði í pokann hætti dælan að dæla, 

þannig að passa þurfti að slangan myndi ekki soga pokann upp í sig. 
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Mynd 10. Útfærsla við vinnslu á vatni frá Grundarfirði. Hér var vatninu dælt úr sáputanki ofan í 

síló (2) og þaðan inn í inndælingardæluna og inn í fleytitankinn (1). Affallið rann ofan í kar (3) til 

að hægt væri að sjá litinn sem væri á vatninu þegar að það væri búið í ferlinu. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Útfærsla við vinnslu á vatni frá Hólmavík. Hér var vatninu dælt beint úr sáputanki (2) 

inn í inndælingardæluna og inn í fleytitankinn (1). Affallið fór síðan eins og áður ofan í kar (3) til að 

hægt væri að sjá litinn á affallinu. 

 

Mynd 12. Útfærsla við vinnslu á vatni frá Dalvík. Hér kom vatnið í plastpokum ofan í körum (2). Í 

botninum undir platpokanum var ís til að varna því að vatnið myndi úldna á leiðinni. Vatninu var 

dælt beint í fleytitankinn (1) úr karinu (2). 
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Við vinnsluna á Grundarfjarðarvatninu var mest verið að prófa tankinn, 

sjá hvernig hann virkar og hvernig mismunandi stillingar gefa mismikið flot og 

þar af leiðandi mismikið þurrefni. Niðurstöðurnar voru síðan nýttar til að 

uppfæra verkáætlun fyrir næstu vinnslu, þ.e. vinnslu á Hólmavíkurvatni.  

Við vinnsluna á Hólmavíkurvatninu var reynt að keyra eingöngu á þeim 

stillingum sem höfðu skilað sem mestu þurrefni í vinnslunni á 

Grundarfjarðarvatninu þar að segja inndælingarhraða í milli 1000 og 1500 

L/klst og undirþrýstingi -0,04 bör og yfirþrýstingi 0,5 bör. Í ljós kom þegar leið 

á vinnsluna að dælan dældi ekki jafn mikið og stillingin sagði til um. Við 

frekari athugun kom í ljós að dælan var einungis að dæla um 200 - 300 L/klst 

þegar hún átti að vera að dæla 1000 L/klst. Ástæðan gæti verið sú að dælan var 

látin dæla vinnsluvatninu upp úr sáputankinum og svo niður og inn í tankinn.  

Þegar Dalvíkurvatnið var unnið voru alltaf notaðar sömu stillingar fyrir 

undirþrýsting (-0,04 bör) og yfirþrýstingi (0,5 bör). Breyturnar hér voru 

mismunandi stillingar á inndælingarhraða og magn agnabindara. Þegar leið á 

vinnsluna fór grunur að leika á að inndælingardælan væri ekki að dæla eins og 

hún átti að gera skv. stillingu. Eftir frekari athugun á því var dælan einungis að 

dæla frá 550 L á stillingunni 1100 L/klst stillingunni og svo 750-1100 L/klst 

þegar hún var stillt á 1500 L/klst. Ástæðan fyrir þessu gæti verið sú að slangan 

var oft að ná í pokann og þá hægðist mikið á inndælingunni og stundum 

stoppaði hún alveg. 

Margar stillingar eru á fleytitankinum. Sem dæmi þá er hægt er að stilla 

inndælingar- og sköfuhraðann, undirþrýsting, yfirþrýsting, magn agnabindara 

og hversu löng inndæling hans er, hæð vatnsborðs, hvar affallið rennur úr 

tankinum o.fl. Stillingar hafa áhrif á niðurstöðurnar  (Manjunath, Mehrotra, & 

Mathur, 2000) eins og t.d. hefur verið sýnt fram á með tilraun á stærð loftbóla 

(Rubio, Souza, & Smith, 2002). Vegna þessa hefði þurft að gera fleiri vinnslur 

til að sannreyna hvaða stillingar eru að skila mestum afköstum auk þess að 

sannreyna dælingarhraða inndælingardælunnar þar sem hún er ekki að dæla 

réttu magni samkvæmt stillingu. Líklegt er að mismunandi stillingar henti 

mismunandi vinnsluvatni, t.d. er rækjuvinnsluvatnið mun þykkari lögur heldur 

en þorskhausaþurrkunarverksmiðjuvatnið frá Samherja.  
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4.2. Heimtur af floti 

Heimtur eftir vinnslu á Grundarfjarðarvatninu voru 3,7% og 5,7% eftir 

vinnslu á Hólmavíkurvatninu. Heimtur við vinnslu á Dalvíkurvatninu voru um 

1%. Þetta getur skýrst af magni þurrefnis í upphafsvatninu. Því minna þurrefni 

sem er í upphafsvatninu, því minna er af efnum til að ná úr því. Meira magn af 

efnum var í Grundarfjarðar- og Hólmavíkurvatninu því rækjan liggur í vatninu 

í sólarhring áður en hún er unnin, auk þess sem pólýefnum er bætt út í vatnið 

til að losa um skelina (Stefán Freyr Björnsson, 2012). Niðurstöður úr þessu 

vatni gáfu mun hærri heimtur heldur en Hovi var að fá við vinnslu affallsvatns 

frá Mjólkursamlaginu á Selfossi en þar var hún að fá rúmlega 1% flot (Hovi, 

2007) eða svipað hlutfall og niðurstöður Dalvíkurvatnsins gáfu. Aftur á móti 

þá vitum við ekki hversu mikið þurrefnismagn var í upphafsvatninu úr 

Mjólkursamlaginu. 

 

5.2. Þurrefnamælingar 

Þegar Grundarfjarðar- og Hólmavíkurvatnið var unnið jókst þurrefni í 

affallinu jafnt og þétt, þar til að keyrslan var rúmlega hálfnuð, þá var eins og 

verði mettun og þurrefnið varð í kringum 1,5%. Þetta getur verið vegna þess að 

tankurinn var fylltur af kranavatni í upphafi og því tók tíma fyrir vatnið að 

verða einsleitt þegar ílagnarvatninu er dælt inn í tankinn. Einnig var enginn 

agnabindari notaður til að binda agnirnar áður en þær komu út í kranavatnið í 

tankinum, en agnabindari í réttum styrk á að auka bindingu efna í 

vinnsluvatninu og þar með auka heimtur (Piazza, Lora, & Garcia, 2014) . Hovi 

sýndi að mismunandi styrkleiki agnabindara gefur mismiklar heimtur (Hovi, 

2007). Annað sem hefur áhrif á niðurstöðurnar er sýrustig (pH) vatnsins. 

Agnabindarinn þarf rétt pH til að skila hámarksheimtum (Borges, Mórón-

Villarreyes, D'Oca, & Abreu, 2011).  

Dalvíkurvatnið kom öðruvísi út, þar var þurrefnið lægst í seinasta 

sýninu sem var tekið af affallinu. Að öðru leiti var þurrefnis hlutfallið jafnt yfir 

vinnsluna. Nokkrar ástæður geta verið fyrir því, meðal annars að agnabindara 

var bætt út í vatnið strax í upphafi og hefur því sennilega náð að binda agnir 

sem komu í tankinn í upphafi og því hefur kranavatnið í tankinum líklega ekki 
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náð að mettast. Einnig eru líkur á að þetta hafi verið vegna þess að minna 

þurrefni var í upphafsvatninu og því auðveldara að hreinsa það.  

Nokkur flotsýni bæði úr Grundarfjarðar- og Hólmavíkur vatninu voru 

með mjög lágt þurrefni og getur ástæðan verið sú að sýnin voru tekin beint úr 

rörinu þegar að flotið féll niður úr tankinum og því er ekki víst að einsleitt sýni 

hafi náðst. Þess vegna var ákveðið þegar að Dalvíkurvatnið var unnið að safna 

flotinu saman í fötur við ákveðnar stillingar og hæra upp í fötunum áður en 

sýni voru tekin.  

Töluvert af þurrefni var í affallinu frá rækjuvinnslunum, sem bendir til 

að loftbólur hafi ekki náð að bindast og lyfta upp efnum líkt og asthaxantíni 

eins og sást á lit affallsins (mynd 11 í kari (3)). Hugsanlega hefði verið hægt að 

ná meira af asthaxantini með því að nota agnabindara sem bindur fituefni 

(Sachindra & Mahendrakar, 2010). Affallið frá Dalvíkurvatninu innihélt mjög 

lítið þurrefni enda var affallið mjög tært og hreint (mynd 4). 

Meðaltals þurrefni í floti var um 1,3% í Grundarfjarðar- og 

Hólmavíkurvatninu sem eru örlítið hærri heimtur en Hovi var að fá við vinnslu 

á vatninu frá Mjólkursamlaginu (0,6-1,1%). Aftur á móti voru meðaltals 

þurrefnin í Dalvíkurvatninu (1,05%) sambærileg niðurstöðum frá 

Mjólkursamlaginu á Selfossi (Hovi, 2007).  

Þegar að flotið var þétt varð mikil aukning á þurrefnis innihaldi í flotinu 

og lítið af þurrefni tapaðist við síunina, hvort sem var notað 50 µm sigti eða 

skilvinduaðferð Meðaltal allra mælinganna á Grundarfjarðarvatninu fyrir 

þéttingu var 1,41% en þurrefnisinnihaldið hækkaði upp í 3,91% eftir að hún 

hafði verið síuð. Þó tapaðist um 1,43% af þurrefni þegar síunin var 

framkvæmd. Dalvíkurvatnið þéttist úr 1,05% í 14,4% þurrefni og tapið með 

affallinu var 0,32% sem eru mun betri niðurstöður en niðurstöðurnar fyrir 

Grundarfjarðarvatnið. Þetta getur verið vegna þess að í Dalvíkurvatninu var 

notaður agnabindari. 

Niðurstöður sýna af Hólmavíkurvatni með agnabindara innihalda mun 

hærra þurrefnisinnihald (7,7%) heldur en þau sýni sem ekki voru með 

agnabindara (1,3%). Rannsóknir sýna að með því að nota réttan agnabindara í 

réttum styrkleika er hægt að hækka þurrefnisinnihaldið mun meira en gert var í 

þessari rannsókn (Piazza, Lora, & Garcia, 2014; Hovi, 2007; Lu, Pan, Hao, & 
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Peng, 2013). Til dæmis hækkaði þurrefni í floti frá vinnsluvatni 

Mjólkursamlagsins á Selfossi úr 1% upp í rúmlega 27% (Hovi, 2007). 

5.3. Prótein mælingar 

Niðurstöður fyrir Grundarfjaðarvatnið sýndu að þrátt fyrir hátt 

próteininnihald í affallsvatninu (364 µg/mL) þá var um að ræða tvöfalt meira 

magn af próteini í floti (627 µg/mL). Niðurstöður fyrir Hólmavíkurvatnið 

sýndu mjög svipað magn í affalli (682,8 µg/mL) og floti (763,1 µg/mL) af 

próteini. Hver ástæðan fyrir þessu getur verið er erfitt að skýra, nema á þann 

hátt að mjög mikið var af efnum í upphafsvatninu frá Hólmavík sem að hluta til 

má útskýra vegna örveruvaxtar. Bakteríur geta verið allt að 50% prótein og 

geta því skýrt hluta af próteinmagninu í vatninu (Staley, Gunsalus, Lory, & 

Perry, Microbial life, 2007, bls. 69). 

Niðurstöður Dalvíkurvatnsins sýna á afgerandi hátt hversu vel er hægt 

að hreinsa vinnsluvatn með fleytiaðferð. Meðal próteinmagnið í affalli var 48,4 

µg/mL en í flotinu var það 891,4 µg/mL. Hlutfallslegar heimtur á próteini af 

þurrefni frá Dalvíkurvatninu eru 8,5% sem er mun hærra en fyrir Hólmavíkur- 

(6,9%) og Grundarfjarðarvatnið (4,8%). Niðurstöður fyrri rannsókna á hreinsun 

vinnsluvatns frá mjólkuriðnaði skilaði um 40 µg/mL af próteini (Hovi, 2007). Í 

Hólmavíkurvatninu jókst próteinmagnið í floti við notkun agnabindara úr 763,1 

µg/mL í 1555 µg/mL sem er 51% aukning. 

Hátt hlutfall þurrefnis í affalli frá Grundarfjarðar- og Hólmavíkurvatni 

en lágt próteinmagn gefur til kynna að önnur efni líkt og sölt séu að hafa áhrif á 

þurrefnamælinguna. 

 

5.4. SDS PAGE 

Niðurstöður rafdráttar fyrir rækjuvinnsluvatnið (Grundarfjörður og 

Hólmavík) sýna að mjög margar gerðir próteina eru til staðar. Þau eru allt frá 

3,5-160 kDa. Mjög dökk bönd myndast milli 60 og 80 kDa og einnig við 20 

kDa. Sem dæmi um gerðir próteina sem gætu verið í flotinu eru t.d. Human 

IgG sem er um 75 kDa þar sem að Zhang, Wang og Peng fundu það í rækju 

(Zhang, Wang, & Peng, 2004). Einnig gætu verið þarna létt mýósín keðja (e. 

myosine light chain) sem er um 20 kDa, trópómýósín (33 kDa) og argeníne 
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kínasi (40 kDa) en þessi prótein voru fundin af  Rahman o.fl. í tígris rækju 

(Rahman, Kamath, Lopata, & Helleur, 2010). Auk þess eru miklar líkur á því 

að actín (40-50 kDa) sé í vatninu (Xie & Yang, 2005). 

Í Dalvíkurvatninu fengust þær upplýsingar að vatnið væri tekið úr 

svokölluðu ruslhólfi. Þar safnast saman uggar, blóð og fleira. Þessu er skolað 

niður með vatni og er svo grófsíað (Atli Dagsson, 2014). Skolvatnið var notað í 

þessa rannsókn. Helstu böndin sem myndast í Dalvíkursýnunum voru milli 20 

kDa, 35 og 50 kDa, 60 kDa, 75 kDa, 80 og 110 kDa. Greinilegt band um 20 

kDa sást á gelinu sem hugsanlega gæti verið mýóglóbín, þar sem áður hefur 

verið greint um það bil 20 kDa prótein á rafdráttargeli sem reyndist vera 

mýóglóbín og það úr þorski (Ogawa, o.fl., 2004). Þá gæti kollagen verið í 

kringum 110-130 kDa þar sem það hefur verið greint í fisk vöðva (Richards & 

Hultin, 2002) auk þess sem hægt er að áætla að mýósín (190 kDa) finnist í 

flotinu auk aktíns (45,6 kDa) (Kristín Anna Þórarinsdóttir, Sigurjón Arason, 

Margrét Geirsdóttir, Sigurður Bogason, & Kristberg Kistbergsson, 2002). Þrátt 

fyrir getgátur um hvaða prótein mætti finna í vinnsluvatninu er ekki hægt að 

fullyrða neitt nema með frekari prótein- eða amínósýrugreiningu. 

 

5.5. Frostþurrkun 

Frostþurrkun heppnaðist vel. Sýnin voru vel frosin þegar þau fóru í 

frostþurrkarann og það gefur aukin gæði við þurrkunina. Frostþurrkun er mjög 

góð leið til að halda lífvirknieiginleikum sýnanna (Manning, Chou, Murphy, 

Payne, & Katayama, 2010). Þar sem þau eru frosin allan tímann ættu próteinin 

ekki að eðlissviptast. Mikið stöðurafmagn myndaðist í sýnunum á petriskálinni 

og þegar duftið var tekið upp með skeið fór duftið út um allt. 

Þegar átti að leysa duftið upp í vatni kom í ljós að það leysist ekki upp 

heldur tútnar það út aftur og verður áfram í kögglum þrátt fyrir að hrært sé í, 

hrist og látið standa í einhvern tíma. Einnig var prófað að setja örlítið af Fairy 

(Fairy, Bretland) uppþvottalegi út í blöndu af 1g af sýni á móti 9 mL af MilliQ 

H2O en ekkert gerðist. Því var hægt að útiloka að fituefni héldi saman 

ögnunum (Zoller, 2008, bls. 41-51). 

Roð af þorski var hakkað með Retsch GM 300 (Retsch, Þýskaland), 

þegar búið var að hakka roðið þá leit það mjög svipað út og flotið sem vannst 
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úr Dalvíkurvatninu, sjá myndir 4 og 13. Sýnt hefur verið fram á að í fiskroði er 

mjög mikið af kollageni (Sadowska, Kolodziejska, & Niecikowska, 2003) og 

leysni þess í vatni er ekki mikil og er það ástæða þess að sýrur eru notaðar til 

að leysa það upp og einangra (Sadowska, Kolodziejska, & Niecikowska, 2003). 

Ástæða þess að sýnið af Dalvíkurflotinu leysist ekki upp í vatni og heldur ekki 

ef að sápu er bætt út í gæti verið vegna kollagens. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Hakkað þorskroð. Liturinn og útlit roðsins eftir að það hefur verið hakkað er mjög 

svipað og útlit froðunnar af Dalvíkursýnunum. 
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6. Lokaorð 

Niðurstöðurnar gefa svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum 

 Er hægt hreinsa vatn og einangra prótein úr vinnsluvatni rækjuvinnslu 

og hausaþurrkunarvinnslu með fleytitankinum? 

 Er hægt að þétta froðuna enn frekar eftir heimtur án þess að tapa mikið 

af efnum? 

 Hversu hátt hlutfall er prótein? 

 Er munur á niðurstöðunum eftir því hvort agnabindara sé bætt út í eða 

ekki?  

 Er lífvirkni í froðunni sem tankurinn myndar? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hægt sé að hreinsa 

vinnsluvatn og einangra prótein að einhverju leiti. Þó er ekki fullreynt með 

hámarksheimtur á þurrefni og próteinmagni, hversu hratt má keyra ferlið og 

spurning vaknaði um hvaða agnabindari væri hentugastur fyrir hverja tegund 

vinnsluvatns.  Hægt er að þétta flot enn meira að vinnslu lokinni. Hægt er að ná 

þurrefninu úr ílagnarvatninu úr 1,5% upp í allt að 4,7% en flotið úr vatninu frá 

hausaþurrkuninni á Dalvík er hægt að þétta úr 1,05% upp í um 14% þurrefni, 

einungis með því að sía hana í gegnum 50µm sigti. Ekki er möguleiki á mikið 

meiri heimtum úr hausaþurrkunarvatninu, þar sem að mjög lítið er af efnum 

eftir í affallsvatninu eða um 0,32% þurrefni. Mun meira er eftir af þurrefni í 

ílagnarvatninu, en þurrefnið á sér að hluta til skýringu vegna þess að í vatnið er 

bætt við salti og polýefnum til að losa um rækjuskelina og þessi efni eru enn þá 

í affallinu að einhverju leiti eftir vinnsluna. 

Þónokkur munur var á heimtum eftir því hvort agnabindari var notaður 

eða ekki. Helst er hægt að sjá það í rannsókninni á vatninu frá Hólmavík þar 

sem prófað var að keyra bæði með og án agnabindara. Þar sýndu 

niðurstöðurnar að meðaltal þurrefnis úr tanki var 1,32%, en meðaltal þurrefnis 

var 7,7% með notkun agnabindara. En einnig er hægt að sjá hversu mun hærri 

heimturnar voru á bæði próteini og þurrefni fyrir Dalvíkurvatnið á móti 

Hólmavík og Grunarfirði, auk þess sem nánast ekkert af efnum varð eftir í 

affallsvatninu. 
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Próteinmagnið í sýnunum er ekki mikið eða undir 1%, það er þó 4,8 - 

8,5% af þurrefni fyrir þéttingu. Spurning er svo hvort að það séu til markaðir 

fyrir flotið og hvort að það sé arðbært að hreinsa vatnið, þó er alltaf ávinningur 

af því að losna við mengun. Próteinmagnið í flotinu er ekki mikið og því þyrfti 

mjög mikið magn til að nýta það til manneldis, en möguleiki væri að nýta það 

sem lífrænan áburð á tún eða í skóglendi líkt og Hovi hafði í huga með flotið úr 

Mjólkursamlaginu á Selfossi. Einnig er spurning hvort hægt sé að nýta flotið í 

moltugerð. 
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